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GESCHIEDENIS DER HOOGESCHOOL

1. EENIGE MERKWAARDIGE, WETENSCHAPPELIJK NOG
WEINIG BESPROKEN, VOORSTELLEN OP
MONETAIR GEBIED
REDE, UITGESPROKEN TER GELEGENHEID VAN DEN ACHTTIENDEN VERJAARDAG DER LANDBOUWHOOGESCHOOL OP 9 MAART 1 9 3 6 DOOR DEN
RECTOR-MAGNIFICUS

DR. W. C. MEES R.AZN

Mijne Heeren Curatoren, Hoogleeraren, Lectoren,
Docenten,Assistenten, Damesen Heeren Studenten der
Landbouwhoogeschool en Gij allen, die deze plechtigheidmet Uwe tegenwoordigheid vereert.
Het groote belang, bij het monetaire vraagstukbetrokken voor het
geheeleeconomischeleven en dus ook voor dat deel daarvan, waarmede onze Landbouwhoogeschool in de eerste plaats te maken heeft,
deed mij besluiten heden een greep te doen uit dit zeer veelzijdige
onderwerp en Uwe aandacht tevragen voor eenige wetenschappelijk
nog weinig besproken voorstellen, welke toch belangstelling verdienen, te meer omdat er reeds pogingen zijn gedaan ze in de
praktijk te verwezenlijken. Mochten ze te eeniger tijdooktenonzent
politieke opmerkzaamheid wekken, dan is het gewenscht, dat een
voorafgaande critische wetenschappelijke beoordeeling ervan niet
ontbreekt. Zulks sluit niet uit, dat ikmij volkomen bewust ben, dat
mijn stem ook in deze welzalverklinken alsdieeens roependen in
de woestijn.
Hoewel in onzen tijd talvan economische theorieën, ookdie,welke
zichalszeermodernvoordeden, hebben gefaald, moet de wetenschap
toch meer dan ooit een open oog hebben voor nieuwe stroomingen,
welke naar eeneoplossing van de groote economische moeilijkheden,
waarmede onzesamenlevingenhareleden,wellichtonnoodig,gebukt
gaan, zoeken, doch tevens moet zij,teneinde teleurstellingen te voorkomen en zooveel mogelijk risico te vermijden, deze aan een nauwgezet onderzoek onderwerpen. Want ook onjuiste theorieën, misschien moet men zelfs zeggen vooral onjuiste theorieën, hebben
meermalen grooten invloed op de politiek gehad. Hoeveel moeite
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kost het nog steeds de theoretische dwalingen van het Mercantilisme
en die van het Marxisme x) weder uit te roeien?
Wijzullenduseenigenieuwedenkbeelden naderbeschouwen,doch
om die beschouwingen vruchtbaarder te doen zijn, mogen hier eerst
zeer in het kort eenige algemeene waarheden over het geldwezen in
herinnering worden gebracht.
In de eerste plaats zij gememoreerd, dat voor het economische
leven niet zoozeer de absolute waarde van het geld op een bepaald
moment groote beteekenis heeft, doch vooral de wisseling in de
waarde ervan.
De waarde van een bepaalde geldeenheid kan op verschillende
wijzen worden uitgedrukt; in de eerste plaats in de geldeenheid van
een ander land; zij komt dan tot uiting in den wisselkoers. Ook kan
zij echter worden uitgedrukt in al datgene, dat in geld wordt betaald
en gemeten; men spreekt dan van de koopkracht van het geld; deze
wordt gemeten met indexcijfers, waarin de prijswijzigingen worden
samengevat van een zoo groot mogelijk aantal goederen en diensten.
In het bijzonder met deze koopkracht van het geld zullen wij ons
bezig houden.
Waarvan is deze koopkracht afhankelijk ? Zeer in het kort gezegd,
van vraag en aanbod van geld eenerzijds en vraag en aanbod van
goederen en diensten anderzijds. En daar vraag naar geld veelal
samengaat met aanbod van goederen en diensten envraag naar deze
met aanbod van geld (immers men ruilt het een tegen het ander),
kan men in het algemeen ook wel volstaan met te zeggen, dat het
prijspeil afhankelijk is van de verhouding tusschen het aanbod van
goederen en diensten eenerzijds en dat van geld aan den anderen
kant. Hierbij verwarre men niet, zooals veelal geschiedt, aanbod
met voorraad 2 ). Deze behoeven allerminst gelijk te zijn. Indien
men, zooals men meermalen doet, den voorraad van geld en goederen tegenover elkaar wil stellen, zal men dustevensrekeningmoeten
houden met de omloopsnelheid ervan. Hoe grooter deze is, zooveel
te grooter deel van den voorraad wordt telkens aangeboden 3 ).
Een ander punt, waarop, bij wijze van inleiding, deaandachtmag
wordengevestigd is, datdezoodikwijlsbetoogdewenschelijkheid, dat
de waardeverhouding tusschen geld en goederen zoo min mogelijk
wisselt, vooral verband houdt met het zgn. gulden-is-gulden-stelsel,
dat in alle landen het geldverbintenissenrecht beheerscht. Dit stelsel
houdt in, dat bij devoldoeningvan geldverbintenissen geen rekening
wordt gehouden met wisselingen in de waardeverhouding van geld
*)ZieoverdezelaatstemijnHoofdstukken derEconomie,blz. 68.

2
)
3

Vergel. mijn Hoofdstukken der Economie, blz.35.
) Datop dit gebied ookonder economen nogniet voldoende klaarheid bestaat, blijkt uit De Economist vanDec. 1935, blz.876.
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tegenover goed of, anders uitgedrukt, met de koopkracht van het
geld. Zoolang aan de gulden-is-gulden-fictie wordt vastgehouden,
zal verhooging van de koopkracht van het geld beteekenen een bevoordeeling van den schuldeischer ten koste van den schuldenaar en
verlaging van de koopkracht van het betaalmiddel bevoordeeling van
den laatste ten koste van den eerste. Of den een of den ander wordt
dus onrecht aangedaan1).
Voor wiedit in de staatkunde geen zaak van de hoogste orde acht,
zij erop gewezen, dat wijziging van de koopkracht van het geld
bovendien zeer ernstige economische gevolgen, dat zijn gevolgen
voordevolkswelvaart,heeft. Doordat bijverhooging vanhet prijspeil
de ondernemer als schuldenaar bevoordeeld wordt ten koste van
arbeiders, geldschieters en verhuurders van goederen, terwijl bij
verlaging der prijzen het tegenovergestelde het geval is, beteekent
verhooging van prijsniveau voor den ondernemer extra-winsten,
verlaging minder winst of verlies.Dit brengt mede, dat in tijden van
oploopende prijzen de productie zich zal uitbreiden, in tijden van
prijsdaling deproductie zalworden beperkt. In het eerstegeval krijgt
men extra vraag naar arbeidskrachten, in het laatste toenemende
werkloosheid, in beide zonder dat er meer of minder behoefte aan
productie bestaat, doch uitsluitend door een gewijzigde verhouding
tusschen aanbod van geld en aanbod van goederen.
Wisselend prijspeil leidt dus tot afwisseling van tijden van economischen bloei en van malaise2). Men lette er echter wel op, dat dit
uitsluitend geldt, zoolang het gulden-is-gulden-stelsel van kracht
blijft en tengevolge van de gelding daarvan 3 ). Die afwisseling treedt
niet meer in, zoodra genoemd stelsel zal zijn vervangen door een
herleidingsstelsel, volgens hetwelk iedere geldverbintenis steeds zal
moetenworden afgedaan metzooveelgeldeenheden alsin koopkracht
overeenkomen met het aantal, dat werd overeengekomen en waarbij
dus eene reëele interpretatie en nakoming van geldverbintenissen de
huidige nominale zal vervangen. Bij zoodanig stelsel van herleiding
blijft de afwisseling van hoog- en laagconjunctuur achterwege,daar
immersverandering in het algemeene prijspeil dan voor de ondernemersgeen voor- ofnadedenmeer zal medebrengen.
Bij gelding van een herleidingsstelsel is waardevastheid van het
geld zeker alsnog van beteekenis voor geldbezitters, ze heeft echter
dan haar belang verloren voor de bezitters van in geld luidende vorderingenenvoorhen,dieverbintenissen ingeldhebben aangegaan.
Bijhethuidigestelselisdiewaardevastheid echter,zooalswijzagen,
1
) Zie hierover mijn Open Brief in zake Crisisbestrijding, blz. 24.
2
)
Vergel. mijn Open Brief, bbs.26env.v.
3

) Vergel. mijn Open Brief en prae-advies 1932 aandevereeniging Handelsrecht.
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voor het geheele rechts- en economische leven van overwegende beteekenis.Waardevastheid isbij dehuidige regeling een,helaas onvervulbare,eischvanrechten utiliteit 1 ).
Haastallen,diezichmet hetgeldvraagstuk hebbenbeziggehouden,
hebben dan ook steeds de noodzakelijkheid van waarde-vastheid van
het geld betoogd en devraag behandeld, hoe diehet beste zou zijn te
benaderen. Zij hebbenveelal over het hoofd gezien,dat detelkens bij
veranderingen in de koopkracht van het geld ondervonden moeilijkheden ook kunnen worden vermeden door vervanging van het
gulden-is-gulden-stelseldooreenstelselvanherleiding.Ditistemeer;
te betreuren, omdat, niettegenstaande nu reeds eeuwen de eisch van
waardevastheid van het geld is gesteld en men al die jaren getracht
heeft die te verwezenlijken, men in het laatste volkomen is tekort
geschoten. En bij beschouwing der middelen, waarmede men het
gestelde doel heeft moeten trachten te benaderen, behoeft men zich
over dit feit niet te zeer te verwonderen. En omdat de middelen,
waarover men tot dusverre tot dit doel heeft beschikt, zoo weinig
afdoend zijn gebleken, is, zoolang men een herleidingsstelsel niet
wil aanvaarden, een beschouwing van nieuwe voorstellen op dit
gebied niet overbodig. Wellicht zouden ook deze uitkomst kunnen
bieden.
In de eerste plaats wil ik dan Uwe aandacht vragen voor de denkbeelden en plannen van den Schotschen ingenieur C. H. DOUGLAS,
welke ook hier te lande worden gepropageerd en wel door eene vereeniging, welke zich de „Nieuw-Economische Groep" noemt. Deze
denkbeelden,ookbekend alsdievanhet„gemeenschapscrediet" ofde
„Douglas social credit proposals" hebben onlangs bij verkiezingen
in den Canadeeschen staat Alberta zekere successen behaald, zoodat
het wellicht ook reeds eenige praktische beteekenis heeft zenader te
bezien.
Douglas gaat van de gedachte uit, dat er steeds een tekort aan
koopkracht isen dat dit de eenigereden is,datveletechnische mogelijkheden niet tot volle ontplooiing kunnen komen; dat het bestaande
welvaarts-tekort dusvolkomen onnoodig is,mits men die koopkracht
maar vermeerdert. En om dit laatste te bereiken, raadt hijhetoude,
meest voor de hand liggende middel aan: schep meer geld. Hij ontkent echter, op het voetspoor van alle inflationisten, die hem zijn
voorgegaan, dat dit, bij verwezenlijking van zijne denkbeelden, als
x

) Zie voor de vreemde wijze, waarop de in 1934 opgerichte Ned. Ver. v.
Waardevast Geld naar het in haar naam uitgedrukte doel zegt te streven, mijn
artikel'„Waardevast geld aliasDevaluatie",o.a. verschenenin N.R.Crt v.9Oct.
1934.
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inflatie mag worden aangeduid, daar de nieuwe geldcreatie slechts
bestaat in de aanvulling van een tekort. Die aanvulling propageert
hijopeenewijze,welkeongetwijfeld instaatisombijdegrootemassa
begeerten op te wekken, zoodat het geen wonder is, dat hij bij verkiezingen, zooals wij zeiden, reeds eenig succes kon behalen. Niet
alleen wil hij nieuwe productie niet langer uit spaarpenningen doch
uit nieuw geld financieren (spaarzaamheid is dus niet meer noodig),
doch bovendien wil hij aan alle staatsburgers een nationaal dividend
hebben toegekend. De loon- en salarisinkomsten moeten meer en
meer door zoodanig nationaal dividend worden vervangen.
Douglas meent dat tekort aankoopkracht te kunnen bewijzen door
wat in den kring zijner volgelingen als het A + B-theorema wordt
aangeduid.Dit betoog komt op het volgende neer.
In een bedrijf zullen op den duur alle uitgaven door de inkomsten
moeten worden gedekt, de productie-kosten zullen moeten worden
teruggevonden in den prijs van het geproduceerde. Dit uitgangspunt is zonder twijfel juist.
Nu onderscheidt Douglas echter de productiekosten in twee groepen. Groep A omvat al hetgeen de deelnemers aan het bedrijf als
persoonlijke inkomsten onder den naam van loon, salaris of dividend
ontvangen, groep B betalingen, welke aan andere bedrijven moeten
geschieden voor grondstoffen, machines enz. aan het eerste bedrijf
geleverd.
Wil dit bedrijf kunnen worden voortgezet, dan zal de prijs van het
voortgebrachte dus gelijk moeten zijn aan A + B. En daar nu de
aandeelhouders en employe's slechts A ontvangen, zullen zij niet in
staat zijn om alle goederen, die zij voortgebracht hebben,tekoopen.
En daar dit nu geldt voor alle andere ondernemingen, individueel en
collectief, zou daaruit volgen, dat het voor het land, waartoe het bedrijf behoort, en voor alle andere landen optiezelfde gronden, onmogelijk is alle eigen producten te koopen 1 ).
Mijne hoorders zullen wellicht reeds hebben begrepen, waar de
fout indezeredeneeringschuilt.Dezegaatuitvandeveronderstelling,
dat hetgeen door een bedrijf wordt afgeleverd, door dat bedrijf is
voortgebracht en daaruit wordt verder geconcludeerd, dat de deelhebbers aan het bedrijf nu ook in staat moeten zijn, al dat voortgebrachte te koopen. Uit het feit, dat het bedrijf grondstoffen en machinesaananderen heeft moeten betalen (deuitgaven B)blijkt echter
*) Veelal wordt dit A + B-theorema iets ingewikkelder opgezet met onderscheidingvanzoowelAalsBnaarconsumptie-enproductiedoel in 1en 2,doch
inwezenblijft hetbetoogalsbovenweergegeven,welkeweergaveaandeDouglasliteratuur is ontleend. Omdat het aanbeveling verdient bij eene principieele beschouwing een betoog in zijn eenvoudigsten vorm weer te geven, heb ik mij
daaraan gehouden.
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reeds, dat het door het bedrijf afgeleverde slechts ten deele daardoor
is voortgebracht. Het is dus, zelfs in den aanvankelijken gedachtengangvan DOUGLAS,logisch,dat diemedewerkersbuitenhet bedrijf—
en dat zijn niet alleen de leveranciers van grondstoffen en machines,
doch allen die,wellicht slechts door diensten op geheel ander gebied
(men denke aan rechters, advocaten, medici) het economisch leven
en dus ook het bedrijf in kwestie, mogelijk maken —een aandeel in
het voortgebrachte, natuurlijk tegen betaling van den koopprijs,
kunnen ontvangen. Werden dus door maatregelen alsdoor DOUGLAS
bepleit, de rechtstreeks bij een bedrijf betrokkenen in staat gesteld
den geheelen afzet daarvan te koopen en dit geschiedde ook ten aanzien van alle andere bedrijven, dan zouden zij, die niet rechtstreeks
bij een bedrijf zijn betrokken, geen voortbrengselen voor hunne
behoeften meer beschikbaar vinden. Dat zoodanige maatschappelijke
opzet niet deugt, behoeft geen betoog.
DOUGLAS' gedachtengang vertoont overeenkomst metdienvanvele
socialisten,welkedenarbeider alsdeneenigenproducent beschouwen
enopgrond daarvan dezenoverwatzij noemen denvollen opbrengst
van zijn arbeid willenlaten beschikkenx).
Het onderscheid, door DOUGLAS gemaakt tusschenhetgeenrechtstreeks en hetgeen indirect door een bedrijf aan de deelnemers aan
de productie van hetgeen dat bedrijf aflevert moet worden uitbetaald, is op grond van het juist uiteen gezette dus onjuist en nu die
A + B-theorie derhalve als grondslag voor een pleidooi voor geldcreatie wegvalt, komt dat pleidooi neer op een tot gewone re- of
inflatie en weltot de laatstedezer twee,omdat de uitkeering van een
nationaal dividend allerminst wordt voorgesteld als een tijdelijke
maatregel ter bestrijding van een tijdelijke waardestijging van het
geld, doch alsiets,waaraan zelfs in de toekomst steeds meer uitbreiding moet worden gegeven.
Wilmenuitdeoverheidskasdividendenuitbetalen,hetgeen mijnerzijds als regel zeker niet zal worden bepleit, dan ware er nog meer
redenvoor dat te doen aan deaandeelhouders van bedrijven, die met
hun kapitaal aan de productie hebben medegewerkt en in de laatste
jaren als belooning daarvoor in den regel slechts verliezen hebben
geleden dan dat men ze uitkeert aan iederen willekeurigen staatsburger, onverschillig of hij iets uitvoert of niet. Tegen zoodanige
premies op de luiheid moet men zich met alle energie verzetten. Of
moet men er maar in berusten, in de overtuiging, dat het voor iedere
beschaving nu eenmaal onafwendbaar is door „panem et circenses"
te grondete gaan?Mijnerzijds wensch ikzoodanigfatalistisch standpunt niet in te nemen, omdat bij aanvaarding daarvan ieder streven
*) Vergel.mijn Hoofdstukken der Economie,blz.109.
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naar een betere toekomst zijn zin verliest. En voor den mensch daarmede iedere hoogere roeping komt te vervallen.
Thans komen wij tot een tweede plan, dat meerdere algemeene
welvaart beoogt, een plan, dat reeds een begin van uitvoering heeft
beleefd en wel in 19311).
In Beieren ligt een plaatsje Schwanenkirchen. Hier bevindt zich
een bruinkolenmijn, welke rendabel was zoolang in Duitschland
kolennood heerschte. Toen deze nood echter was overwonnen, leverde de exploitatie verliesop,zewerd stopgezet en ten laatste werd
de mijn met al wat erbij behoorde geveild. Een mijningenieur Hebecker genaamd,kocht haarvoor RM.8000.
De nieuwe eigenaar had met dezen aankoop een bepaald plan.
Hij riep devroegere arbeiders der mijn bijeen en beloofde hen weder
te werk te stellen, indien zij het loon wilden aanvaarden in door den
ingenieur uit te geven papiergeld. Vrienden van dezen verschaften
de middelen voor de inrichting van een winkel, waar dit geld in betaling zou worden aangenomen. En teneinde de omloopsnelheid van
het nieuwe geld teverhoogen, zou dit iniedere maand 1% in waarde
inboeten, tenzij de houder de oorspronkelijke waarde in stand hield
door het opplakken van eenzegelter waardevan dat eene procent.
Het papier werd weldra ook in andere winkels, welke vreesden
anders hun debiet te zullen zien afnemen, aangenomen, totdat...
van overheidswege aan den geheelen opzet een einde werd gemaakt.
Bij de daarbij betrokkenen verwekte dit groote verontwaardiging.
Men verweet de overheid, dat zij door in te grijpen aan de arbeiders
weder ontnam de door genoemden ingenieur zoojuist geschapen gelegenheid tot werken.
Dit laatste is natuurlijk juist en toch had de regeering bij hare
handelwijze niet alleenhet recht aanhaar zijde,doch zou zij door de
zaak op haar beloop te hebben gelaten in haar plicht geheel tekort
zijn geschoten.
Dat door de uitgifte van de nieuwe geldsoort in Schwanenkirchen
werkgelegenheidwasontstaan,isnietteontkennen,dochdemiddelen,
waarmede dit was geschied, konden zeker niet worden aanvaard.
Waarop toch kwam hetgeen plaats had neer? Scherp gesteldeconomisch op niet anders dan het in omloop brengen van valsch geld.
Zelfs hij die munten in omloop brengt, welke volkomen het juiste
gehalte aan metaal bevatten, maakt zich aan dat strafbaar feit schuldig. Weliswaar mogen particulieren in landen, waar een metalen
muntstandaard bestaat, hun eigen metaal in standaardmunten omzetten, doch, teneinde misbruiken te voorkomen en een juiste bewerking der munten te waarborgen, is verboden dat persoonlijk te
*)Ziehierover„Nieuw-Nederland",Nov.1934,bbs.421.
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doen, doch moet men het aan de Rijksmunt opdragen.
In het onderhavige geval werden echter zelfs niet eigen gemaakte
volwaardige munten in omloop gebracht doch eenvoudig papiergeld,
waarvan deemissieden uitgeverslechtspapier en eenigdrukloon had
gekost. Het uitgeven van dergelijk papier iszeer terecht aan de overheid of aan een door de overheid geoctroieerde bank voorbehouden.
Immers, indien het gelukt zoodanig papier door het publiek als geld
te doen aanvaarden, schept de uitgever voor zichkoopkracht, waar
zijnerzijds geen tegenprestatie tegenover staat. En wat veel erger is,
spoedig zal, indien velen het doen, ook het officieele geld deprecieeren. De nieuwe koopkracht wordt dus verkregen ten koste van
anderen, nl. van de bezitters van het bestaande geld en van vorderingen, welke in geld zijn uitgedrukt.
Dat de uitgever zichop de geschetste wijze welvaart kon verschaffen, behoeft na het gezegde niet te verbazen en ook niet, dat hij die
welvaart door arbeiders te werk te stellen aan anderen kon overdragen. Er was dus in Schwanenkirchen allerminst, zooals velen
meenden, een economisch wonder geschied, toen genoemde ingenieur de door hem gekochte mijn weder tot nieuw leven wist te
wekken, en daarmede nieuwe welvaart onder de bevolking bracht.
Herhaald zij,dat hetgeen hier geschiedde, economisch volkomen gelijk staat met het geval, dat iemand valsch geld in omloop brengt en
in de langs dien wegverkregen rijkdom anderen doet deelen.
Moreel moge er groot verschil bestaan tusschen den bewusten
muntvervalscher enonzen ingenieur, van wienwij gaarne aannemen,
dat hij zich door de beste bedoelingen liet leiden (hij trachtte ook
allerminst geheim te houden hetgeen hij ondernam),economisch staat
hij met den muntvervalscher geheel op één lijn. Hij verschafte zich
koopkracht door het scheppen van geld zelfs zonder intrinsieke
waarde en deze daad is zoowel bij den een als bij den ander in zijne
gevolgen allerminst onschuldig. Immers de verworven koopkracht
wordt ten koste van anderen verkregen. Geschiedt het op beperkte
schaal, dan zal de gemeenschap er wellicht nietsvanbemerken,doch
het feit, dat een misdrijf niet wordt opgemerkt, ontneemt daaraan
niet zijn afkeuringswaardig karakter.
Het offer, dat de gemeenschap (ik gebruik dit woord omdat tenslotte vrijwel ieder de gevolgen ondervindt) moet brengen, bestaat
in een algemeene prijsverhooging; ieder zal dus voortaan voor zijne
levensbehoeften iets meer dan tot dusverre moeten betalen. Immers
de additioneel verworven koopkracht zal de vraag naar goederen en
diensten endus den prijs daarvan doen stijgen.
Nu zegge men niet: in de gegeven omstandigheden kan die prijsstijging wellicht heilzaam zijn; want ook wie bewust valsch geld in
omloop brengt, zal men niet vrijspreken, indien hij betoogt, dat het
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in omloop brengen van meer geld, zij het dan valseh, 200 nuttig is
geweest uit economisch oogpunt.
Indien het gewenscht is door een beetje inflatie het prijspeil te
stimuleeren, is de overheid en uitsluitend deze, aangewezen haar in
toepassing te brengen. Of zulks in bepaalde gevallen werkelijk gewenscht kan zijn, zal ik thans niet onderzoeken en dus zal ik thans
ook niet wederom wijzen op de groote gevaren, welke aan de toepassing van dit zoo aanlokkelijke middel verbonden zijn x ).
Over de bij het te Schwanenkirchen ondernomen experiment ook
aanwezige bedoeling om de circulatiesnelheid van het geld te vermeerderen door een maandelijksche vermindering der nominale
waarde van het geld met 1%, zullen wij het dadelijk hebben bij de
bespreking van een ander merkwaardig geval, dat zich in de laatste
jaren heeft voorgedaan.
Hiervoor moeten wij met onze gedachten Beieren verlaten en ons
begeven naar Tirol, waar in het Inntal, tusschen Kufstein en Innsbruck het plaatsje Wörglligt.Evenals andereplaatsen had ookWörgl
ernstig te lijden van de nu reeds jaren heerschende en, tengevolge
van menschelijk onverstand of menschelijken onwil, nog steeds niet
overwonnen crisis.
Burgemeester was een gewezen spoorwegarbeider, UNTERGUGGENBERGER genaamd.
UNTERGUGGENBERGER was zeer methetlotzijnergemeentebegaan.
Hij studeerde op zijne wijze ijverig economie,hopend, dat deze hem
een weg uit de ellende zou wijzen. Eindelijk meende hij inderdaad
dezen te hebben gevonden en in 1932geeft hij als burgemeester een
proclamatie uit, waarin hij aanwijst zoowel wat z.i. de oorzaak van
het kwaad is als ook het geneesmiddel, dat daartegen moet worden
aangewend.
De hoofdoorzaak der huidige economische moeilijkheden zou zijn,
dat het geld te langzaam circuleert. Welnu, laat hetdansnellercirculeeren.En hetmiddelomdittebereiken,geeft hijmeteenaandehand
in den vorm van een voorstel; men voere een nieuwe geldsoort in,
welke van maand tot maand met 1% in nominale waarde achteruitgaat, tenzij dehouder door het plakken van een zegeltje de oorspronkelijke waarde herstelt.
Zooals U ziet,geheel alsin Schwanenkirchen, hetgeen niet behoeft
te verwonderen, omdatzoowelUNTERGUGGENBERGER alsIr HEBECKER
hunne denkbeelden aan dezelfde bron hebben ontleend. Over die
bron zullen wij het dadelijk hebben.
Toch was er ook eenig verschil met het geval-Schwanenkirchen.
*)Ziehiervoormijn OpenBriefi.z. crisisbestrijding blz. 13 en w.
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Terwijl daar het nieuwe geld eenvoudig aan het gewone geld werd
toegevoegd, was dit in Wörgl niet het geval; hier was voor iedere
Schilling nieuw gelé een „dekking" van gelijk bedrag officieele
Schillingen van de Oesterreichische Nationalbank aanwezig. Van
het creëeren van meer geld dan er reedsin omloop was, schijnt men
UNTERGUGGENBERGER dan ook niet te hebben kunnen beschuldigen,
wel van het inbreuk maken op het aan genoemde bank toegekende
monopolie tot het uitgeven van bankbiljetten in het algemeen.
Ook het experiment vanWörglwasvoor dit plaatsje eenaanvankelijk succes. De belastingen kwamen sneller binnen; ook de achterstallige werden voor een groot deel alsnog betaald. De gemeente
wasdaardoor in staat verschillende publieke werken,welke de laatste
jaren hadden moeten achterwege blijven, te doen uitvoeren. Ook het
bedrijfsleven vertoonde, zeker ten deele hierdoor, eenigen opbloei.
Hoe deze verheugende feiten te verklaren? Zooals gezegd, nieuw
geld waser niet geschapen;immers tegen het door Wörgl uitgegeven
geld werd evenveel normaal geld als dekking aangehouden. De opbloei berustte hier dus niet op koopkracht uit valsche munt, om het
zoo maar weer uit te drukken.
Door devermindering van het geld met maandelijks 1% der nominale waarde hadden de houders van het geld er echter belang bij het
zoo snel mogelijk van de hand te doen, opdat een opvolger dat procent verlies zou dragen. Het geld kreeg dus een belangrijk grootere
omloopsnelheid.
Zooals wij zagen, zal hiervan een tendenz uitgaan tot verhooging
der prijzen, hetgeen in tijden van malaise door velen met vreugde
zal worden begroet. In een klein plaatsje als Wörgl, dat niet van de
buitenwereld isafgesloten, zalprijsstijging van eenigebeteekeniszich
echter moeilijk kunnen handhaven, zoodat hierin deoorzaak van den
geconstateerden opbloei welniet zalzijn te zoeken.Doch alstegen de
prijzen niet,toch kwam het geld aan het rollen, het werd uitgegeven.
Uitgeven van geld beteekentveelalofvraagnaargoederenendiensten,dus werkgelegenheid, óf afdoeningvanschuld.Endaarmenvan
de gemeentezekerwas,datdezehetdoorhaaruitgegevengeldinbetaling zou aanvaarden, werd veel geld, dat door het naderen van het
einde der maand dreigde te deprecieeren, bij voorkeur tot het afdoen
van gemeentebelastingen aangewend. Vandaar dat deze sneller dan
tot dusverre binnenkwamen. Men heeft in Oostenrijk dan ook wel
de opmerking gemaakt, dat Wörgl door zijn experiment zich voor
zijne belasting- en andere vorderingen een zekere preferentie boven
anderen heeft verschaft.
Bovendien had het zich een nieuwen bron van inkomsten geschapen in den verkoop van zegeltjes, dienende om het geld op zijn oorspronkelijke nominale waarde te houden, terwijl, indien geen zegel-
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tjes werden geplakt, de schuld aan het publiek, belichaamd in het
uitgegeven geld, maandelijks met 1% verminderde. De bepaling, dat
bij inwisseling van het gemeentelijke tegen gewoon geld 2% moest
worden geofferd, verschafte ook nog een bate voor de gemeentelijke
schatkist. Eerstgenoemde zou worden aangewend ter ondersteuning
van ouden vandagen eninvalieden, de 2% bij inwisseling voor werkverschaffing.
Ook te Wörgl was de vreugde echter slechts van korten duur. Op
grond van schending van het monopolie van de Nationale Bank werd
aan het experiment een einde gemaakt.
Zooals reeds gezegd, putten UNTERGUGGENBERGER en Ir HEBECKER
hunne denkbeelden uit één en dezelfde bron. Beide hebben openlijk
medegedeeld, dat deze waren ontsproten aan de geschriften van
zekerenSILVIOGESELL.Wijzullenonsdaaromeenigeoogenblikkenmet
dezen bezig houden. Te meer vind ik hiertoe aanleiding, nu deze, in
de economische werken hier te lande veelal met stilzwijgen voorbijgegane schrijver, blijkbaar niet zonder invloed op anderen is gebleven. Zijn hoofdwerk, dateerend van 1916,beleefde in 1931reeds een
zevenden druk.
Wie was deze SILVIO GESELL? GESELL schijnt op 17Maart 1862te
St Vith bij Malmédy te zijn geboren. Het Algem. Handelsblad van
23 Nov. 1933 noemt hem in een artikel, dat van het einde van het
Wörglsche experiment melding maakt, een Duitsch kamergeleerde.
De Wiener Wirtschaftswoche, een Oostenrijksch weekblad, waaraan
zeer vooraanstaande personen medewerken en dat men dus zeker
niet van onjuiste mededeelingen mag verdenken, noemt in haar
nummer van 20 Juni 1934 hem echter een begaafd avonturier. Volgens dit blad verwierf hij zich in Zuid-Amerika, waarheen hij in zijn
jeugd was geëmigreerd, door roekelooze zaken en transacties een
reusachtig vermogen, waarmede hij naar Europa terugkeerde.
Reeds in Amerika schijnt hij zich aan economische studiën te
hebben gewijd. En in Europa zette hij deze voort. In een zijner
werken vind ikeeneopsomming van eenzeer groot aantal geschriften
vanzijne hand,welketusschen dejaren 1891en 1927zijn verschenen.
Hoewel hijzichin dezegeschriften geenszins alscommunist in den
gewonen zin des woords doet kennen, hield hij blijkbaar voeling met
den beruchten KURT EISNER en toen deze in München zijn radenregeering had uitgeroepen, werd GESELL tot volkscommissaris van
financiën aangewezen. Bij den val dezer dictatuur werd hij gevangen
genomen. Na zes maanden gevangenisschap kwam hij echter weer
vrij en het gelukte hem mèt zijn millioenenvermogen, dat het Münchensche bolsjewisme mirabile dictu had overleefd, naar Zwitserland
uittewijken. Ookhierwijdde hijzichaandepropaganda zijner denk-
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beelden en toen hij in 1930 te Oranienburg overleed, liet hij ruim
7 millioen Zwitsersche franken na, welke voor dat doel moesten
worden aangewend. In en van uit Zwitserland wordt dan ook een
ijverige propaganda gevoerd.Ookin onsland tracht men den laatsten
tijd GESELL'Sdenkbeelden ingangtedoenvinden.DeBondvoorVrije
Economie stelt zich dat ten doel.
De titel van GESELL'S voornaamste werk luidt: „Die natürliche
Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld", waarvan de
eerste druk in 1916 het licht zag.
Wij zullen ons thans niet op zijwegen begeven en ons dus niet met
GESELL'S „Freiland" bezighouden.Watwil GESELLopgeldgebiedtot
stand brengen?
Het behoeft nauwelijks gezegd, datGESELL,zooalstrouwensvrijwel
ieder geld-theoreticus vóór hem, zonder dat hij het zegt uitgaat van
het geldende gulden-is-gulden-stelsel (aan een andere mogelijkheid
zal hij ook wel niet hebben gedacht). Op dien grondslag constateert
hij als velen vóór hem de groote nadeelen van wijzigingen in de
koopkracht van het geld. Men moet dus streven nietzoozeer naar een
waardevastheid van het geld ten opzichte van het goud als naar eene
ten opzichtevan goederen en diensten in het algemeenx).
Wij hebben zoo juist gezien, dat de waarde (koopkracht) van het
geld niet alleen afhankelijk isvan de hoeveelheid daarvan (primitieve
quantiteitstheorie), doch ook van de omloopsnelheid, hoewel men de
zaaknog juister uitdrukt door eenvoudig aanbod van geld en aanbod
vangoederentegenover elkaartestellen 2 ).
Bijdegoederen isvolgens GESELLaanbod envoorraad echter veelal
gelijk, daar de goederen óf bederven óf bij bewaring kosten veroorzaken.Bij geldisdit geheel anders, dit laat zichgemakkelijk bewaren
zonder veel kosten, terwijl het ook niet bederft. Vandaar dat bij
ruil van goederen tegen geld de bezitter der eerste in een zwakkere
positie zou verkeeren. Het geld kan ook niét worden aangeboden,
het kan worden opgepot. Dit beduidt vermindering van de gemiddelde circulatie-snelheid van het geld, prijsdaling, waaruit depressies
kunnen voortvloeien 3 ).
Daarom wil GESELL ook het geld aan waardevermindering onderhevig maken en dit doel wil hij bereiken door, zooals reeds in de genoemdegevalleninpraktijk werdgebracht, denominalewaardeervan
periodiek met een bepaald percentage te doen afnemen, tenzij men
door hetopplakkenvanzegeltjes dewaardeervanherstelt *).
1

) Nat. Wirtschaftsordnung, blz. 154, 7e druk.
) Kortheidshalve spreek ik uitsluitend van aanbod van goederen, hoewel ook
diensten zijn bedoeld.
3
) Nat. Wirtschaftsordnung, blz. 211.
*) Id., blz. 246.
2
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Ter voorkoming van misverstand zij opgemerkt, dat deze waardevermindering alleen zou betreffen het geld alsruilmiddel, nietvorderingen enschuldenin gelduitgedrukt 1 ).Waardepapieren, andere dan
geld,worden dus niet met de genoemde depreciatie bedreigd.
Waardevastheid van het geld is terecht GESELL'S ideaal, al zal,
wie vluchtig van zijne voorstellen kennis neemt, dit wellicht even
weinig vermoeden als men van een devaluïst verwacht, dat hij is lid
ofwellicht zelfs oprichter vaneenevereenigingvoor waardevast geld.
Toch blijkt zoowel het eene als het andere mogelijk. Dat waardevastheid tot dusverre zoo moeilijk is te bereiken, wijt GESELLvrijwel
uitsluitend aan de wisselende circulatiesnelheid, welkenueensgroot,
dan weer zeer gering is.Dit doet hem zinnen op een middel om deze
snelheid constant te maken. En deze standvastigheid van snelheid is
naar zijne meening alleen te bereiken, indien men haar constant tot
haar maximum opvoert 2 ). Dit laatste nuzou,naarhijmeent,worden
verkregen door het geld aan eeneperiodieke vermindering der nominale waarde te onderwerpen. Dan zal ieder zoo spoedig mogelijk het
geld doorgeven om aan diewaardevermindering te ontkomen.
Onmiskenbaar zal de circulatiesnelheid hierdoor zeer worden vergroot. Dat zij echter constant zal worden is onjuist en wel te meer
naar gelang de tijdstippen, dat zegeltjes moeten worden geplakt
verder uiteen liggen. Immers ook bij dit Schwundgeld (dat is de
naam aan het nieuwe papier gegeven) isdeprikkeltot uitgeven ervan
niet constant.Wiegeld heeft ontvangen, dat eerst over eenigen tijd in
waarde daalt, behoeft uit vrees voor die waardedaling niet zooveel
haast te maken met het uitgeven dan wie geld bezit, dat reeds zeer
spoedighetbijplakken vaneenzegeltje eischt.Intijdenvanoploopende prijzen zal hij het echter om een andere reden zoo snel mogelijk
van de hand doen en wel om aan nog hoogere prijzen te ontkomen,
terwijl in tijden van dalende prijzen hij het geld tot even vóór den
dag, dat het zegeltje moet worden geplakt, zal laten liggen om aldus
met een zoo laag mogelijken prijs te kunnen volstaan.
Ook bij Schwundgeld behoudt men dus, evenals thansbij dalende
prijzen, een vertraging der geldcirculatie, waardoor de prijzen nog
verder zullen dalen. Hoe langer het tijdsverloop tusschen de tijdstippen van zegeltjes plakken, hoe meer zich dit zal voordoen. In dit
opzichtverdient hetplanvan GESELLzelf,datiedereweekeen zegeltje
wil hebben geplakt, dus zeker de voorkeur boven voormelde voorschriften, welke het slechts eens per maand deden doen. Van den
anderen kant brengt het vele plakken meer last voor het publiek
mede.
*) Id.,blz. 278.
) Vergel.Nat.Wirtschaftsordnung, blz. 257.
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Uit het hier gezegdeblijkt, dat alwordt bij Schwundgeld de circulatiesnelheid van het geld zeker belangrijk opgevoerd, daarmede het
ideaal van waardevastheid van het geld toch niet geheel kan worden
bereikt.
Wellicht is het niet overbodig hier op te merken, dat GESELL'S
ideaal van waardevast geld beteekent waardevastheid van het geld
als waardemeter met tegelijk voortdurende depreciatie van hetgeen
alsbetaalmiddel dienst doet 1 ).
Indien dit ideaal ten aanzien van den waardemeter inderdaad
werd bereikt, zou ietsvan groote waarde voor het economische leven
zijnverkregen.Aandatbereikenstaanechternogbelangrijker hindernissen dan de reeds genoemde in den weg.
Immers zou wel het beruchte geldoppotten in tijden van malaise
worden bemoeilijkt, doch ook alleen het oppotten in geldwotm. Men
kanechter,alsmenzijn koopkracht liever bewaart tot tijden van lager
prijzen of waarin men een betere beleggingsmogelijkheid verwacht,
zijn geld naar een bank brengen. Dan bezit men dus niet meergeld,
dat „schwindet", doch een vordering op een bank, welke vordering,
zooals wij juist hebben gezien, niet aan eene periodieke reductie is
onderworpen.
Op deze opmerking mijnerzijds zou wellicht GESELL antwoorden:
Daar hebikooknietstegen;ikhebimmerszelfsnadrukkelijk gezegd,
dat het niet mijne bedoeling is geldvorderingen aan te tasten; doch
hij heeft blijkbaar vergeten, dat ook geldvorderingen en in het bijzonder bankvorderingen eene geldfunctie kunnen vervullen, doordat
men met die geldvorderingen langs den wegvan overboeking of giro
evengoed betalingen kanverrichten alsmetwerkelijk geld.Men duidt
dan ook deze vorderingen, voor zoover ze tot betalingen worden benut, meermalen aan als giraalgeld. Dit giraalgeld „schwindet" dus
niet, zoodat oppotten in dezen vorm mogelijk blijft, tenzij de banken
voor het in ontvangst nemen van gelden van het publiek zouden
bedanken, doch dat zou tevens het einde van het bankwezen beduiden.
Hoe GESELL zich de instandhouding van een bankwezen na invoering van Schwundgeld als eenigen geldvorm voorstelt, is niet recht
duidelijk. Want wilmenookhet geld,dat zichbij debanken bevindt,
aan „Schwindung" onderwerpen, dan zullen deze niet alleen geen
geld, waarvoor zij niet een dadelijke bestemming hebben, van het
publiek willen aannemen, doch dan zal het voor haar ook onmogelijk
zijn door het aanhouden van de noodige kasmiddelen zich een voldoende likwiditeit te verzekeren en zonder likwiditeit moet ieder
bankwezen vastloopen. Of wil GESELL al die kasmiddelen bij de
*) ZieNat. Wirtschaftsordnung, biz.278.
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circulatiebank of wat daarvoor in de plaats komt centraliseeren?
Daarmede ware de moeilijkheid trouwens niet opgelost.
Het schijnt, dat reeds te Wörgl de behoefte is gevoeld aan eene
mogelijkheid het „schwinden"tijdelijk tevoorkomen. In het maandblad „Nieuw-Nederland" van Juni 1934 lezen wij althans in een
artikel met den suggestieven titel „Het bankroet van ons betaalmiddel", waarin eene beschrijving van het te Wörgl ondernomen
experiment wordt gegeven (blz. 429): „Geld (ruilmiddel) dat men
„tijdelijk niet noodigheeft, wordt verliesvrijopgeborgen. Hoebelang„rijk snelle circulatie ook is, men kan van een winkelier niet verlan„gen,dat hij geld dat hij vandaagover detoonbank ontvangt, morgen
„reeds gebruikt voor aankoop van nieuwe goederen, of betaling van
„vroeger opcredietgekochtegoederen.Hij heeft dus eenaccumulator
„noodig, waar hij zijn ruilmiddelenvoorraad kan opbergen zonder
„verlies, maar die accumulator is niet de beruchte oude kous."
Dat dit verschil met bedoelde kous economisch zoo heel groot is,
ismoeilijk in tezien, doch geheel onbegrijpelijk is,dat desehr,op de
hier geciteerde passage dadelijk, nog wel cursief, laat volgen: „De
vlucht in het geld is onmogelijk geworden." Onbegrijpelijk, omdat
juist de weg is gewezen om ook Schwundgeld zonder verlies op te
potten. Menvlucht dan weliswaar niet meerin bankbiljetten of goud,
doch in giraalgeld, in een geldvordering, waarover men steeds kan
beschikken óf door overboeking op anderen óf door terugbetaling
in bankbiljetten of andere betaalmiddelen te vragen. En inmiddels
ligt het geld ook dan geïmmobiliseerd.
Ook bij deze Schwundgeldregeling kon dus het geld uit de circulatie verdwijnen zoo dikwijls de bezitter er tijdelijk geen voordeel in
ziet het aan te wenden. En met dit verdwijnen is een prijsdaling en
dus malaise ook bij die regeling nog steeds mogelijk.
Gaarne erken ik, dat GESELL hoogstwaarschijnlijk de te Wörgl
getroffen regelingallerminst zou hebben goedgekeurd, omdat hij wel
zou hebben ingezien, dat deze zijn stelsel ondergraaft, doch ook indien zoodanige regeling niet wordt getroffen, blijft de mogelijkheid
bestaan betalingen te doen niet door geld, doch door overboekingen,
welke dus evenzeer een geldfunctie vervullen als het in bankbiljetten
enz. belichaamd geld, waaraan GESELL te uitsluitend zijn aandacht
heeft gewijd. Door zijn Schwundgeldregeling wordt uitsluitend de
circulatiesnelheid van dat Schwundgeld opgevoerd, doch de overdrachtsnelheid van het giraalgeld niet beïnvloed, zoodat van deze
zijde het prijspeil aan de mogelijkheid vanwijzigingen onverminderd
blijft blootstaan. En indien men bedenkt, dat invelelanden het overgroote deel der betalingen door overboekingen plaats heeft, zalmen
inzien hoe ernstig deze zwakke zijde van het Schwundgeld is. En
hetgeen hier van het giraalgeld is gezegd, geldt ook voor betaald
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middelen als wissels enz. Ook van deze wordt de circulatiesnelheid
niet door de nieuwe regeling beheerscht.
Bovendien ismoeilijk intezien,hoemet name het bankwezen eene
regeling als te Wörgl getroffen had kunnen ontberen.
Onze conclusie kan dus geen andere zijn dan dat men ook met
Schwundgeld niet ontkomt aan moeilijkheden, evenmin als andere
pogingen ter bevordering van de waardevastheid van het geld. Ze
zijn bij het Schwundgeld zelfs zeer vele.
Schwundgeld beoogt de circulatiesnelheid van het geld te verhoogen.Dat het zoolang het niet van „Schwindung" isvrijgesteld, hierin kan slagen, werd reeds door ons erkend.
GESELL wenscht, zooals wij zagen, deze verhooging der circulatiesnelheid als middel om tot waardevastheid van het geld te komen.
In een tijd van dalende prijzen kan het daartoe uit den aard der zaak
medewerken.
Er zijn echter ooktijden vanprijsstijging enin zulketijden zal niet
vermeerdering, doch verminderingder circulatiesnelheid in het belang
van de waardevastheid van het geld zijn. Zooals de hoogere snelheid
vancirculatiekanwordenverkregendoordaling dernominale waarde
van debiljetten, zouvertraging dier circulatiekunnen worden bereikt
doorperiodiekeverhooging dier waarde. Het zou logisch zijn in den
gedachtengangvan GESELL en zijne volgelingen die nominale waarde
te verlagen of te verhoogen naar gelang de circulatiesnelheid van het
geld,blijkens dewijzigingen in het prijspeil tegroot oftegeringwas.
Door geen enkel voorstander van Schwundgeld heb ik echter voorstellen in die richting hooren bepleiten.
Het gaat hiermede juist alsmet dedevaluatie.Men bepleit haar als
de waarde van het geld is vermeerderd, doch denkt er niet aan een
stelselmatige de- en revaluatie voor te staan naar gelang de waarde
van het geld is toe- of afgenomen.
Het istreurig, dat men uit de eenzijdigheid vanvoorgestelde maatregelen moeilijk een andere conclusie kan trekken dan dat groepsbelangen in stede van het algemeen belang hier aan het woord zijn,
alis,wiedemaatregelen bepleitzichdat misschien nietaltijd bewust.
Ten aanzien van de devaluatieplannen kan ik op het hier gezegde
slechts een uitzondering maken voor die van den Amerikaanschen
econoom IRVING FISHER, die inderdaad in zijn compensated-dollarsysteem een stelsel ontwierp, dat niet slechts in één richting zou
werken. Het is jammer, dat het desniettemin niet kan worden aanvaard, omdat het evenals alle devaluatievoorstellen van een onjuist
uitgangspunt uitgaat, nl.van degedachte,dat men met devaluatie de
prijzen en prijsverhoudingen zou kunnen beheerschen. De uitwerking, welke eene vermindering van het goudgehalte van de munteenheid of wijziging van de ruilverhouding van die munteenheid ten
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opzichte van munteenheden van anderelanden op het prijspeil heeft,
isechternieteenvoudigineeneformule uitte drukken.
LaatonsechtertothetSchwundgeld terugkeeren. Tegenover mijne
opmerking, dat dit inkrimpende of wegsmeltende geld van tijd tot
tijd voor groeiend geld zou moeten plaats maken, zou GESELL zeker
antwoorden, dat hij weliswaar waardevastheid van het geld als einddoel voor oogen heeft en dat inderdaad vermeerdering van de circulatiesnelheid van het geld slechts in tijden van dalende prijzen voor
dat doel bevorderlijk kan zijn, doch dat het zijne bedoeling ook niet
zoo zeer is om door die snelheidsvermeerdering de waarde van het
geld te vermeerderen, doch veeleer om, door die snelheid blijvend
tot haar maximum op te voeren, aan haar iedere mogelijkheid van
wijziging te ontnemen, zoodat dus de circulatiesnelheid van het geld
voortaan geen factor van belang meer voor het prijspeil zal uitmaken.
Wij hebben echter aangetoond, dat dit slechts een illusie is, zoodat
ook van die zijde wijzigingen in het prijspeil mogelijk blijven.
Velen gevoelen voor Schwundgeld omdat ze daarin een middel
zien om de booze oppotters van geld voor hun onsociaal gedrag te
straffen of hen te dwingen dit te staken.
Is het echter wel juist aan wie het geld tijdelijk niet uitgeeft, daarvan een verwijt te maken? Waarom geeft men het geld niet uit?
Immers óf omdat men in de toekomst de mogelijkheid van aankoop
tegen lagereprijzen verwacht óf, voor zoover het geldvoor belegging
bestemd is, omdat men vreest, dat een thans gekozen belegging verlies zal opleveren. Vooral in tijden, dat een groot deel der bedrijven
niet rendabel is,zal dit laatste voorkomen. In deze gevallen ware het
thans uitgeven van het geld een economisch niet te verantwoorden
daad. Moet men de menschen tot zoodanige daden dwingen? Moet
men hen voor het achterwege latenervan straffen? Maar dan breekt
menookgeheelmet het voor een juiste richting der productie steeds
zoo heilzaam geoordeelde boete- en premiestelsel.
Verdient het, indien men het geld weder aan het rollen wil brengen, niet verre de voorkeur de voorwaarden te scheppen op welke dit
op natuurlijke wijze, zonder dwangmiddelen en zonder verkrachting
der gezonde economische beginselen wordt bereikt? En tot dit doel
is allereerst noodig, dat aan de bedrijven hun rentabiliteitsgrondslag
wordt hergeven.
En daar het niet rendabel zijn van het bedrijfsleven in depressietijd steeds het gevolgisvan eenewanverhouding tusschen prijzen en
productiekosten, is het wegnemen van die wanverhouding het eenig
juiste middel om het beoogde doel te bereiken en daarmede tevens
een einde te maken aan de aan eene depressie onafscheidelijk verbonden werkloosheid.
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Werkloosheid te bestrijden met het te werk stellen van werkkrachten op onrendabele basis is onbegonnen werk. Mogen zij, die
van den staat hulp bij industrialisatieplannen verwachten, en moge
vooral de overheid, die tot zoodanige hulp in beginsel bereid isgebleken, dat steeds bedenken.
Maakt men echter het bedrijfsleven weder rendabel, dan volgt de
weder tewerkstelling van werkloozen vanzelf.
Het is helaas een vloek onzer tegenwoordige politiek, dat men te
dikwijls slechts zoekend naar het punt van den minsten weerstand
zijn maatregelen kiest. Of die maatregelen werkelijk tot het beoogde
doel zullen voeren, wordt door velen een punt van later zorg geacht. Hoofdzaak vinden zij een maatregel te nemen, welke aan de
wenschen van de groote massa zoo veel mogelijk tegemoet komt,
welke bevredigt de eischen van belangrijke kiezersgroepen. Ook als
diemaatregel achteraf ondoeltreffend mocht blijken, kan men zeggen
gedaan te hebben wat men kon.Wat men niet deed, wasimmers wat
men noemt politiek onbereikbaar.
Dezehandelwijze noemtmen„Realpolitik". Zij,diehaar toepassen,
meenen,dat hun praktijk blijk geeft vanhoogestaatkundige wijsheid,
van levenskennis; zij zien eenigszins meewarig neer op hen, die
maatregelen bepleiten, omdat deze principieel juist zijn en daarom
tot hun doel kunnen voeren en noemen deze laatste theoretici en
personen, welke buiten het leven staan.
Het is echter langzamerhand wel zoo ver gekomen, dat de geregeerden meer en meer genoeg krijgen van een politiek, welke economisch heet, doch in werkelijkheid de welvaart meer en meer in het
moeras werkt.
Moge men tevens gaan inzien, dat hetgeen politiek geboden heet,
nog niet steeds juist is en veelal zelfs onjuist, omdat immers daarbij
niet zakelijke argumenten den doorslag geven, doch persoonlijke
invloeden, omdat men niet rekening houdt met hetgeen overeenkomstig de wetten der economie moet, doch met hetgeen menwenscht.
Realpolitik is veelal het tegenovergestelde van reëele politiek.
Wil men onze welvaart werkelijk bevorderen en voor de toekomst
op een vasten grondslag vestigen, dan zal de tegenwoordige Realpolitik plaats moeten maken voor een meer principieele reëele
politiek, welke daarom nog niet in Prinzipienreiterei behoeft te vervallen. Worden bij het overheidsbeleid leidende beginselen gemist,
danisnietalleenonzewelvaart,dochishetschipvanstaatinhetalgemeen speelbalvan het toeval.
Veelvan hetgeen de laatste jaren hier te lande en elders van overheidswege op economisch gebied is ondernomen, mist niet alleen
leidende beginselen, doch is principieel fout. Ten aanzien van vele
maatregelen tot steun van den landbouw genomen, behoef ik dat
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nauwelijks meer te betoogen. Zelfs in een officieel rapport van het
Economisch Comité van den Volkenbond is dat openlijk erkend x ).
Dat ook onze handelspolitiek principieel onjuist is, betoogde ik keer
op keer 2 ). Principieel onjuist is ook de politiek, welke voornamelijk
gericht is op verlaging der rente, terwijl alle geldverbintenissen in
evenredigheid met de wijzigingen van de waarde van het geld behoorden te worden herleid, zoowel naar boven als naar beneden 3 ).
Het isechter niet mijne bedoeling hier een volledig zondenrègister
van de overheden hier en elders aan U voor te leggen, doch veeleer
ertegente waarschuwen, dat het zich nog uitbreidt en daardoor nog
verdere schade zal worden aangericht aan hetgeen er van de welvaart
nog is overgebleven.
Noch de denkbeelden van DOUGLAS, noch die van SILVIO GESELL
zullen welvaart brengen; beide zullen haar slechts verder afbreken.
De eerste brengen met hun nationaal dividend en zgn. sociaal crediet
slechts inflatie met al haar ellende, de laatste zijn ondeugdelijk om
waardevastheid van het geld te bereiken; ook bij dat systeem blijven
dus de ups and downs der conjunctuur elkaar afwisselen niettegenstaande alle ongemakken van een geld, dat steeds in waarde achteruitgaat. Ook langs deze wegen is dus niet te vermijden, dat het
productieproces telkens vastloopt door conjunctuurcrises, welke ons
een groot deel der vruchten van de wetenschappelijke en technische
vooruitgang weder ontnemen.
Ik ziedan ook nog steeds geen ander middel om dit te voorkomen
dan een stelsel van herleiding, dat wel niet waardevastheid van het
geld waarborgt, doch wisselingen in de waarde van het geld neutraliseert door een overeenkomstige verhooging of verlaging van de
nominale bedragen van in geld uitgedrukte vorderingen. Hierdoor
worden de periodieke wanverhoudingen tusschen prijzen en productiekosten door aanpassing van de laatste aan de eerste voorkomen.
En juist daardoor zal de waardevastheid van het geld beter worden
benaderd dan met alle middelen, waarmede de voorstanders van een
managed currency haar hopen te bevorderen. Immers na invoering
van een herleidingsstelsel zal het bedrijfsleven worden bewaard voor
een onrendabel worden tengevolge van prijsveranderingen. Geforceerd op de markt werpen van goederen wordt voorkomen en eveneens een vlucht in de goederen om aan depreciatie van het geld te
ontkomen.Eenherleidingsstelselleidtdustoteensterke stabiliseering
*) ZiehieroverEcon.Stat.Ber.van29Meien5Juni1935.
) Zieb.v.mijnprae-adviesa.d.Nat.Ver.t.d.Werkloosheid (Tijdschr. Ned.
Werkloosheidsraad, Sept. 1933).
8
) Vergel. mijn artikel „Onjuiste verlichting van kapitaallasten" van Febr.
1935.
a
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der prijzen 1 ). Niets weerhoudt dan bovendien andere middelen toe te
passen om waardevastheid van het geld nog meer te bevorderen. En
deze middelen zullen dan honderd maal meer succes hebben dan bij
de huidige regeling van het gulden-is-gulden-stelsel mogelijk is.
De anderevoordeden van het herleidingsstelsel voor rechtvaardig
heid en welvaart laat ik hier onbesproken. Niet voor dàt stelsel in
deeersteplaats,dochvoor eenige andere denkbeelden vroeg ik heden
Uwe aandacht.
1

) Zieookmijn OpenBriefi.z.crisisbestrijding, blz. 17,28en40.

2. HET STUDIEJAAR 1935-1936
REDE,UITGESPROKENOPDEN 14DENSEPTEMBER 1 9 3 6 BIJDE OVERDRACHT
VAN HETRECTORAATDERLANDBOUWHOOGESCHOOL DOOR
D R . W . C . MEES R.AZN

MijneHeeren Curatoren,Hoogleeraren,Lectoren,Docenten,Ambtenaren enStudenten enGijallen,diedoor Uwe
tegenwoordigheid belangstelling toont in delotgevallen
onzerHoogeschooL
Alvorens,overeenkomstig hetgeen bijdeoverdracht vanhetrectoraat gebruikelijk is,eenoverzicht tegevenvandebelangrijkstelotgevallen onzer hoogeschool, gevoelikbehoefte hier melding te maken
van en mijne blijdschap uit te spreken over deverlovingvanHare
Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana met Zijne Hoogheid Prins
Bernhard van Lippe-Biesterfeld.
Over deze recente gebeurtenis in ons Vorstenhuis verheugen wij
ons voor dePrinses zelve,doch niet minder voor het Nederlandsche
volk. Moge aanhetjonge paar eenlang engelukkigleven beschoren
zijn enmoge totheilvanNederland hetHuisvanOranjetotinlengte
van dagen regeeren.
De laatste jaren heeft helaas de Dood onze Hoogeschool nietgespaard. Ookinhetafgeloopen studiejaar eischte hijzijn offers.
Op 10 December 1935 overleed plotseling de oud-hoogleeraar
Prof.Dr.J.H.ABERSON. Meer danveertigjaren wijdde hijzijn beste
krachten hier te Wageningen aan het landbouwonderwijs. Nadat
onze instelling van landbouwonderwijs alhier tot hoogeschool was
verheven, washij hetdiealseerste in 1918 werd geroepen het ambt
van Rector-Magnificus tevervullen.Allerzijds werden zijne verdienstenerkend,vandezijdevanonzen Senaatdoordeverleeningvanhet
doctoraat indelandbouwkunde honoris causa. In eene rouwzitting
heeft deSenaatdenoverledeneherdacht.MetdensecretarisvertegenwoordigdeikdenSenaatbijdecrematievanABERSON'Sstoffelijk overschot teWesterveld.
In Januari vandit jaar moest de Senaat wederom in rouwzitting
bijeen komen. Na een langdurige ziekte, welke van den aanvang af
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weinig hoop gaf op herstel, overleed op den 15den van genoemde
maand Prof. S.P. HAM, tot 1933hoogleeraar in dehoutteelt, boschbescherming, beheersleer en geschiedenis van het Indische boschbeheer.Wijweten allen, hoeHAM steeds metonze hoogeschool heeft
medegeleefd envoor hare belangen indebres heeft gestaan. Ookbij
HAM'S teraardebestelling wasde Senaat door Rector-Magnificus en
Secretaris vertegenwoordigd.
De nagedachtenis van beide overledenen zal bij wie hen hebben
gekend niet worden uitgewischt.
Het curatorium onzer Hoogeschool leed een verlies doordat de
Heer J. T H . VERHEGGEN teBuggenum, diesedert 1923daarin zitting
had, zich,inverband metzijnleeftijd, nietwedervoor eene periodieke
herbenoeming beschikbaar stelde. Indevacature, hierdoor ontstaan,
werd met ingang van 8 Juni 1936 benoemd Mr.A.I.M.J. Baron
VAN WIJNBERGEN te Utrecht. Moge de heer VERHEGGEN nog vele
jaren in goede gezondheid genieten vandebetrekkelijke rust, welke
zijn zichterugtrekken uithetcuratorium hemzal verschaffen.
Op 10Januari j.l. mochten wij den curator Dr. H.J. LOVINK gelukwenschen met zijn zeventigsten verjaardag.
Prof.Dr.Ir.L. BROEKEMA herdacht op 1 November van hetvorige
jaar het feit, dat hij voor 50 jaren werd benoemd tot directeur der
toenmalige Rijkslandbouwschool te Wageningen.
Prof. BAKKERzag zichinditstudiejaar dooreenernstige ongesteldheid geruimen tijd tot een gedwongen rust veroordeeld. Operatief
ingrijpen bracht echter eenkrachtig herstel, zoodat hijnadePaaschvacantie zijn werkzaamheden in vollen omvang en metzijn bekende
voortvarendheid kon hervatten.
Zooals mijn ambtsvoorganger in zijn overdrachtsrede reeds naar
voren bracht, teldeonzeHoogeschoolbijdenaanvangvanhetstudiejaar vele vacatures.
Met groote voldoening kanikeropwijzen, datindemeeste dezer
vacatures, veelal overeenkomstig het adviesvanden Senaat, thans is
voorzien.
In devacature, ontstaan door hetoverlijden vanProf. Dr.D. VAN
GULIK, werd voorzien door de benoeming van Dr. J.A.PRINS tot
hoogleeraar in de natuurkunde, de meteorologie en de klimatologie.
Prof. PRINS hield op25Mei 1936zijn inaugureele rede, waarvoor hij
als onderwerp koos: „Water".
Tot hoogleeraar in de microbiologie werd benoemd Prof. Dr.
J. SMIT, dieop 15Juni zijn ambt aanvaardde methetuitsprekenvan
een rede, getiteld: „Tot stof zult gij wederkeeren".
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De door het overlijden van Prof. DIEPERINK noodzakelijke voorziening in het onderwijs in landmeten en waterpassen heeft lang op
zich laten wachten. Tenslotte kwamzij totstand door de benoeming
van den Heer A.KRUIDHOF tot lector in genoemde vakken. De heer
KRUIDHOF hield op29Juni in verband metde aanvaarding van zijn
ambt eene openbare voordracht over: „Momenten uit de optische
afstandsmeting".
In hetonderwijs, vroeger door Prof. KIELSTRA gegeven,isthansin
zooverrevolledigvoorzien,dathetgedeelte,datnietaanProf. NEIJTZELL DE WILDE isopgedragen, namelijk hetkoloniaal staats- en strafrecht, nuwordt verzorgd door Prof. Mr.Dr. H. WESTRA.
Het onderwijs indetuinarchitectuur en de tuinkunst werd opgedragen aanDr. Ir. J. T.P.BIJHOUWER te IJmuiden, dat in de technologie der rietsuikerbereiding aan Ir. A.SCHWEIZER te 's-Gravenhage.
Wegenshet bereikenvanden65-jarigenleeftijd konIr.J.G. HAZELOOP, diesedert 1Januari 1923eencursus in groententeelt aanonze
Hoogeschoolgaf,nietvoor eeneherbenoeming inaanmerking komen.
Ikwilniet nalatenhier eenwoordvanwaardeeringuittesprekenvoor
dewijze, waarop Ir. HAZELOOPhetzijne bijdroeg indeopleidingvan
onze tuinbouwkundige ingenieurs.
De heer HAZELOOPisopgevolgd door den Rijkstuinbouwconsulent
Ir. J.M. RIEMENS te 's-Gravenhage.
Bij den 'aanvang van het studiejaar dreigden de vele vacatures,
welkedusthans grootendeels wedervervuld zijn, eenernstige belemmering tevormen voor eennormaal verloop derstudie.Datdemoeilijkheden totdegeringste afmetingen zijn terug gebracht, danken wij
aandeheerenProf.Dr.E.VANEVERDINGEN,Dr.Ir.A.J. STARINGen
Dr. Ir.K. T.WIERINGA,diebereidwerden gevonden tijdelijk colleges
te geven respectievelijk in meteorologie, natuurkunde en microbiologie.
Nog niet voorzien isinhetonderwijs indephysiologie der dieren.
Gelukkig werd Prof. GRIJNS bereid gevonden zijne werkzaamheden
voorloopig te blijven voortzetten. Hetiste hopen, dat bij devervulling dezer vacature ten volle rekening zalworden gehouden methet
belangvanditstudievak voor deveeteeltwetenschap.
In verband metde meergenoemde vacatures werden als deskundgen bij de examens benoemd:
Prof.Dr.E.VAN EVERDINGEN teDeBilt (meteorologie),
Prof.J.M. TIENSTRA teDelft (landmeten enwaterpassen),
Dr. Ir. A.J. STARING te Wageningen (natuurkunde),
Dr. Ir.K.T. WIERINGA teWageningen (microbiologie),
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Dipl. Ing.R.H.D. SAXte's-Gravenhage (technologiederrietsuikerbereiding),
H. F.HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN te Wageningen (tuinarchitectuur en tuinkunst),
Ir. J.G. HAZELOOP te Alkmaar (groententeelt),
Ir. K. BOSMA te Wageningen (veeteelt, tijdens de ziekte van Prof.
BAKKER).

AanProf. Ir.C.BROEKEMAvieltergelegenheid vanden verjaardag
van Hare Majesteit deKoningin deonderscheiding tendeelvanzijne
benoeming tot ridder inde orde vanden Nederlandschen Leeuw.
Door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Hertogenboschwerd aanProf.L.VANVUURENvoor een,metmedewerking van
vier landbouwkundige ingenieurs, uitgebracht rapport betreffende
Maasgemeenten, degroote gouden penning derKamer toegekend.
Prof.T.J. BEZEMERwerd benoemd totlidvandeMaatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
De vast-assistent Ir. W.A.J. OOSTING promoveerde tot doctor in
de landbouwkunde. Hetzelfde istevermelden vandeinmiddels vertrokken assistenten Ir. O. BANGA en Ir.A.L.S.BÄR.
OnzeHoogeschoolwerdditjaarwederbezocht dooreengroot aantal belangstellenden, waaronder zeer vele buitenlanders, dit laatste
vooral na het te Amsterdam gehouden Internationaal Botanisch
Congres.
Afzonderlijk mogewordenmeldinggemaaktvaneenbezoekvanden
Minister van Landbouw en Visscherij, Zijne Excellentie Dr. L.N.
DECKERS,dieop13en14Mei,begeleiddooronzen President-curator,
onzen curator VAN WELDEREN BARON RENGERSendenSecretarisvan
Curatoren, vrijwel alle laboratoria onzer Hoogeschool bezichtigde.
Ook dit jaar werden weder een aantal wetenschappelijke reizen
ondernomen.
Begin April vertrok Prof. Dr. Ir. C.H.EDELMAN met eenige studenten enafgestudeerden voor eenhalf jaar voor eenstudiereis naar
Nederlandsen-Indië.
OpverzoekvandenOndernemersraad voor Suriname controleerde
Prof. Ir.A.M. SPRENGER dein genoemde kolonie aangelegde proefvelden voor de bananencultuur.
Prof. Dr. J.J.VAN LOGHEM ondernam begin Juni een studiereis
van 4 maanden naar Nederlandsch-Indië.
Prof.J.E.VANDER STOK bezocht Cilicië (Turkije) voor hetuitvoeren van een expertise van landbouwkundigen aard, waardoor hijtevens in de gelegenheid waseen plaatselijke studie te maken vande
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katoencultuur aldaar. Tevens bezocht hij het Rijks Agronomisch
Instituut te Ankara (Turkije), de inrichting voor hooger landbouwonderwijs aldaar enhetJoodsche landbouwproefstation te Rehoboth
(Palestina).
Prof. Ir. J.H. THAL LARSEN nam actief deel aan het Congrès
International des mines, de métallurgie et de géologie appliquée te
Parijs.
Prof.Dr.H.M. QUANJER woonde teBrussel de6evergaderingbij
van het Internationaal Instituut voor onderzoek van de suikerbiet.
Prof.Ir.J.HXIDIGmaaktestudiereizennaarZwitserlandenEngeland,
naar hetlaatstgen.land totbijwoning vanhet Internationaal Congres
voor Bodemkunde te Oxford. Ookwerden in Engeland diverse laboratoria bezocht, zooals Rothamsted Experiment Station en de laboratoriavandeI.C.I.teJealonsHill.
Prof. Dr. J. JESWIET vertoefde gedurende een week te Ohr bij
Hameln omhetarboretum amOhrberg tebestudeeren. Ooknamhij
deelaaneenexcursieinDuitschland meteeninternationalegroepvan
sociologen onder leiding van TÜXEN en BRAUN BLANQUET.
De landbouwkundige Dr. J.R.BEVERSLUIS maakte een studiereis
naar Duitschland (Berlijn, Eberswalde, Münden enz.),ter bestudeeringvanhetimpregneeren vanbeuken dwarsliggers.
De assistent Ir. J. VLIEGER bezocht het Vlaamsche Natuur- en
Geneeskundig Congres te Gent enhield aldaar eenvoordracht.
Buitenlandsche excursies metstudenten werden gemaakt door:
Prof. Ir. J.H.JAGER GERLINGS tezamen metProf. JESWIET naar het
boschgebied de Spessart,
Prof. Ir. SPRENGER naar Noord-Frankrijk,
Prof.Dr.EDELMAN naarhetRijnland, terwijl
Prof. JAGER GERLINGS ook nog deel nam aan eene door de Nederlandsche Boschbouwvereeniging georganiseerde excursie naar het
arboretum teTervueren enhetForêt deSoignes bij Brussel.
Door den Minister vanLandbouw enVisscherij werd Prof. JAGER
GERLINGS aangewezen alsvoorzitter van de Nederlandsche delegatie
naar het van 21 Augustus tot 9 September te Boedapest gehouden
congres van de Unie van Instituten voor Boschbouwkundig onderzoek.
De Senaat wasdit jaar o.m. vertegenwoordigd bij de herdenking
van het300-jarig bestaan der Rijks-Universiteit teUtrecht, de Erasmus-herdenking te Rotterdam, ter Algemeene Vergadering vanhet
Koninklijk Nederlandsen Landbouwcomité en ter conferentie over
het Universiteits-vraagstuk, georganiseerd door het Nederlandsen
Comité van de International Student Service ende studentencom-

34
missievoorVolkseenheiden,devorigeweek,bij deopeningder eerste
Agrarische Jaarbeurs te Utrecht.
Bij het Utrechtsche jubileum wasik tot mijn leedwezen door ongesteldheid verhinderd persoonlijk mede aanwezig te zijn. Prof. THAL
LARSENwerd bereid gevonden mij aldaar tevervangen.
Wij ontvingen dit jaar ook eene uitnoodiging tot het bijwonen van
het feest ter herdenkingvanhet 550-jarig bestaanvan de Universiteit
te Heidelberg. Teneinde aan deze uitnoodiging gevolg te geven en
onze Hoogeschool aldaar te vertegenwoordigen, werd een reiscrediet
aangevraagd. De Regeering vond echter geen termen dit toe te staan.
En daar het van onze zijde niet juist werd geacht, indien de vertegenwoordigers deze reiskosten voor eigen rekeningzouden nemen,
werd van vertegenwoordiging te Heidelberg afgezien. Mijnerzijds
hebikditfeit betreurd,vooralomdatzoovele instellingen op politieke
gronden hare vertegenwoordiging achterwege lieten en dus allicht de
meening kon ontstaan, dat ookvan onzen kant op gelijke overwegingen de uitnoodiging niet werd aanvaard terwijl ik integendeel van
meening ben, dat in den tegenwoordigen tijd van nationaleenandere
tegenstellingen, de vertegenwoordigers der wetenschap deze niet
moeten verscherpen, doch veeleer moeten trachten de internationale
samenwerking en omgang zoo eenigszins mogelijk instandtehouden
en te bevorderen. Het is niet mijne bedoeling hier een betoog te
houden ter weerlegging van hetgeen van andere zijde is aangevoerd
ter motiveering van eene weigering op politieke gronden om aanhet
Heidelbergsche jubileum deel tenemen, doch ik meen welte moeten
wijzen op de ernstige gevaren, welke onze Westersche cultuur bedreigen, indien Midden- en West-Europa niet daartegen gemeenschappelijk front maken. Datdezewaarschuwingtedezerplaatseniet
misplaatst is, volgt uit het nauwe verband, dat tusschen de Westersche cultuur en de wetenschap bestaat.
Veelvuldigwerd ookditjaarwederomvanlokalender Hoogeschool
gebruik gemaaktvoordooranderen georganiseerde wetenschappelijke
voordrachten en bijeenkomsten.
De vereeniging „Studiebelangen" bleef haar gewoonte getrouw
door in het afgeloopen winterseizoen een reeks belangrijke lezingen
te doen houden.
Van debijeenkomsten, waarvoor lokaliteiten der Hoogeschool werden afgestaan, zou ik willen vermelden: de Indische Landbouwweek
endeopeningvanhet Internationaal Congresvoor Plantenveredeling,
dat door vertegenwoordigers uit twaalf landen werd bezocht en een
wetenschappelijke boschbouwcursus, georganiseerd door de Nederlandsche Boschbouwvereeniging.
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Dat vele onzer instituten enlaboratoria eennauwe voeling metde
praktijk onderhouden, behoeft nauwlijks te worden vermeld. De
meeste bekendheid te dien aanzien hebben wellicht wel verworven
Prof. SPRENGER'Smost- enwijnproeven, waarmedeniet onbelangrijke
resultaten werden verkregen. De verkoop van zoeten most neemt
sterk toeendebelangstelling inde bereiding ervan stijgt, hetgeenaan
defruitteelt endeconservenindustrie tengoede moet komen.
Voorts moge hier te dezer plaatse ook herinnerd worden aaneen
inzendingvanhetLaboratorium voor Bloembollenonderzoek teLisse
op de bekende te Heemstede gehouden tentoonstelling „Flora" en
aan dedeelnemingvanhetlaboratorium voor Plantensystematiek aan
eene tentoonstelling inhetKoloniaal Instituut, waarbij eenoverzicht
werd gegevenvandeontwikkelingvandebotanische wetenschap hier
te lande.
Onder de aan de Hoogeschool verbonden instituten leed helaas
wegens gebrek aan.middelen het Boschbouwkundig Instituut tot
leedwezen vanzijne beheerders totdusverre eenkwijnend bestaan.
Het verheugt mij,datthans eenige ruimeremogelijkheden voordit
instituut zijn geopend enalthans demeest noodzakelijke personeele
voorziening bijeenderafdeelingen vandit instituut binnenkort zal
worden getroffen.
Nieuwe laboratoria zijn dit jaar niet in gebruik genomen. Groote
verbouwingen hadden niet plaats.
Curatoren betrokken devoorhenbestemdevertrekken inhetAulagebouw. Naar ik meen gaf dit feit welde meeste vreugde aan Prof.
TE WECHEL, diezich nahetvertrek van curatoren uit „Hinkeloord"
aldaar devoormalige Curatorenkamer zagtoegewezen, welke naeen
kleine verbouwing voor dezen hoogleeraar een welkome aanwinst
beteekent.
Aan denheer J. F. VAN ZUTPHEN werd hetbespelen vanhetorgel
in de aula toevertrouwd, zoodat thans plechtigheden aldaar door
orgelspel kunnen worden opgeluisterd.
Dat tenaanzien onzer gebouwen nogsteedsurgente behoeften aanwezig zijn weet ieder, die geregeld de jaarlijksche overdrachtsreden
heeft aangehoord. Hemis met name de gebrekkige huisvesting van
de afdeelingen Zuivelbereiding enLandmeten bekend.
Het laboratorium voor Tropische Landbouwplantenteelt heeft en
verdient nogsteeds devolle aandacht. Prof. JESWIET ziet gespannen
uit naar het oogenblik, datProf. ROEPKE beter geholpen zalworden.
De zoogewenschte verbouwing van de eerste verdieping vanhet
Hoofdgebouw heeft nogsteedsnietdefinitief haarbeslaggekregen.De
daarvoor bestaande plannen beloven niet alleen groote verbetering
ten aanzienvanhetgeen thansreedsopgenoemdeverdiepingisonder-

icu^ij woOT-evOTtueeie ueperiungen, aan anaemsruaiencnnngen o p ^
gelegd,detoeloopnaardeLandbouwhoogeschool grooterzouworden
dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn.
Het istrouwens moeilijk zich geheelteonttrekkenaanden indruk,
dat zoodanige beperkingen soms worden gewenscht om sterke concurrentie in eigen kring teweren, zoodat niet steeds uitsluitend het
algemeen belangaanhetwoord schijnt te zijn.
Verder zij opgemerkt, dat het m.i.verre de voorkeur verdient de
omstandigheden, welke devraag naar afgestudeerden deed afnemen,
Zoodanig te beïnvloeden, dat die vraag zich weder herstelt. Dat de
economische wetenschap den wegdaartoe aangeeft, behoeft mijnerzijds nauwelijks nogmaals teworden betoogd.
Toch zieik mij verplicht nogin ander verband dezelfde gedachte
naar voren te brengen. Nogsteeds staan wijinhet teeken derversobering. Devoorloopige credieten, welke dit jaar beschikbaar konden
worden gesteld, zijn zelfs van dien aard, dat, werd daaraan vastgehouden, bij velelaboratoria hetwerk zoukunnen worden stopgezet.
Doch alligt eenezoodanigeafbraakpolitiek zekerookallerminstinde
bedoeling onzer regeering, toch zalhetsteedsverder aandraaienvan
de bezuinigingsschroef aan deontwikkeling onzer jonge hoogeschool
niettengoedekomen.
Zeker zalikdeeerste zijn omte erkennen, datookdeoverheid de
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gebracht, doch zullen, indien ze warden verwezenlijkt, ook ruimte verschaffen aan velen, die, zonder eigen laboratorium, thans elders plaats
voor hunne ·werkzaamheden moeten vinden. Voor zoover zij daartoe
van q~ gastvrijheid van anderen moeten gebruik maken, levert deze
meermalen voor de gastheeren velerlei moeilijkheden op. De Minister
van Landbouw en Visscherij heeft persoonlijk bij zijn reeds vermeld
bezoek aan onze Hoogeschool den bestaanden toestand kunnen waarnemen. Mage zulks leiden tot een spoedige uitvoering van de reeds
geruimen tijd gereedliggende plannen !
Uit den aard der zaak geniet het studentenleven steeds de volle
belangstelling van de hoogleeraren.
Bij verschillende van het Wageningsch Studentencorps uitgaande
plechtigheden en feestelijkheden konden Rector Magnificus en Secretaris van den Senaat daarvan door hunne tegenwoordigheid en soms
ook in woorden doen blijken.
Volgaarne gaven zij ook gevolg aan de uitnoodiging van de R.K.
Studentenvereeniging St. Franciscus Xaverius om deel te nemen aan
haar vijfde lustrum, dat in November werd gevierd.
De societeit Ceres vierde dit jaar haar tweede lustrum.
De Wageningsche Studenten Tooneelvereeniging voerde ter gelegenheid van haar zesde lustrum op,, Terrain vague" van JEAN VICTOR
PELLERIN.
De Wageningsche Studenten Orkestvereeniging onder leiding van
Prof•. VAN UvEN, wijdde een concert a;;tn muziek van DEBUSSY.
De Studenten Roeivereeniging Argo behaalde eenige lauweren in
den vorm van 5 eerste prijzen en 1 tweeden prijs.
Aan een verzoek van de in Februari 1935 opgerichte studentenvereeniging Unitas Studiosorum Vadae om erkenning door den Senaat, meende deze vooralsnog niet te kunnen voldoen. In dit besluit
moet niet warden gezien een principieele afwijzing, doch de meening,
dat de nog zoo jonge vereeniging haar bestaansrecht nog niet voldoende heeft bewezen. Het feit, dat zij zich reeds over het toetreden
van vele !eden mag verheugen doet daaraan niet af. Naar mijne meening zal Unitas, wil het bestaansrecht hebben, een eigen karakter
moeten toonen, waarbij .de fouten, welke de oprichters bij het Corps
aanwezig achten, warden vermeden.
Het totaal aantal ingeschreven studenten bedroeg in het afgeloopen
studiejaar 401 (25 vrouwelijke), waaronder 16 (8 vrouwelijke) voor
enkele lessen. De overeenkomstige cijfers waren voor het vorige
studiejaar 456 (21 vrouwelijke), waaronder voor enkele lessen 17 (7
vrouwelijke).
Het aantal voor de eerste maal ingeschreven studenten vertoont
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eenige stijging. Het bedraagt 67 (3 vrouwelijke) tegen het vorige jaar
66 (2 vrouwelijke).
Bij deze cijfers is te bedenken, dat sinds het vorige jaar· de landmeterscursus naar Delft werd verplaatst.
Het ingenieursdiploma werd behaald door 69 mannelijke (1 met
lof) en door 2 vrouwelijke studenten. Het aantal promoties bedroeg 9.
Wat _de vooruitzichten onzer afgestudeerden betreft, gelden ook
voor hen zeker meer onzekerheden dan v66r de crisis het geval was+
T och moet men voor wie zijn studie aan onze hoogeschool behoorlijk
volbrengt, die vooruitzichten ook niet al te somber schilderen. In ,,De
toekomst der academische gegradueerden.,, het dit jaar verschenen
rapport van de commissie ter bestudeering van de toenemende bevolking van Universiteiten en Hoogescholen en de werkgelegenheid voor
academisch gevormden, is de toon van hoofdstuk XV, gewijd aan
beroepsuitoefening en toekomstmogelijkheden van landbouwkundige
ingenieurs, dan ook minder pessimistisch dan die welke men veelal
elders in dat rapport beluistert. De subcommissie welke dit hoofdstuk schreef, staat dan ook afwijzend tegenover maatregelen, welke
strekken tot kunstmatige beperking van het aantal afgestudeerden,
tenzij door eventueele beperkingen, aan andere studierichtingen opgelegd, de toeloop naar de Landbouwhoogeschool grooter zou warden
dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn.
Het is trouwens moeilijk zich geheel te onttrekken aan den indruk,
dat zoodanige beperkingen soms warden gewenscht om sterke concurrentie in eigen kring te weren, zoodat niet steeds uitsluitend het
algemeen belang aan het woord schijnt te zijn.
Verder zij · opgemerkt, dat het m.i. verre de voorkeur verdient de
omstandigheden, welke de vraag naar afgestudeerden deed afoemen,
zoodanig te beinvloeden, dat die vraag zich weder herstelt. Dat de
economische wetenschap den weg daartoe aangeeft, behoeft mijnerzijds nauwelijks nogmaals te warden betoogd.
T och zie ik mij verplicht nog in ander verband dezelfde gedachte
naar voren te brengen. N og steeds staan wij in het teeken der versobering. De voorloopige credieten, welke dit jaar beschikbaar konden
warden gesteld, zijn zelfs van dien aard, dat, werd daaraan vastgehouden, bij vele laboratoria het werk zou kunnen warden stopgezet.
Dach al ligt eene zoodanige afbraakpolitiek zeker ook allerminst in de
bedoeling onzer regeering, toch zal het steeds verder aandraaien van
de bezuinigingsschroef aan de ontwikkeling onzer jonge hoogeschool
niet ten goede komen.
, Zeker zal ik de eerste zijn om te erkennen, dat ook de overheid de
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tering naar de nering zal moeten zetten, zoodat nu de nering zoo zeer
is achteruit gegaan, versobering van de overheidsdiensten niet alleen
plicht, doch harde noodzaak is, wil men een nog somberder toekomst
vermijden. Dit inzicht ontbreekt gelukkig aan onze hoogeschool niet,
zoodat van de zijde van deze steeds ernstig is medegewerkt om aan de
bezuinigingswenschen van de regeering te voldoen.
Zulks kan echter niet verhinderen, dat ik het in hooge mate betreur,
dat men het ook hier te lande zoo ver heeft laten komen, dat die versobering onafwijsbaar werd. Had men tijdig de nering op peil gehouden, dan had ook de tering instand kunneti blijven.
Door handhaving van het verouderde gulden-is-gulden-stelsel in
een tijd van snel dalend prijspeil, heeft men echter de rentabiliteit
van ons bedrijfsleven doen verloren gaan en daarmede alle materieele
en politieke ellende doen ontstaan, waartoe een ernstige economische depressie leiden moet. Door eene rechtsregeling, volgens welke
alle uit vroeger tijd stammende geldschulden met inbegrip van loonen
en traktementen zoowel naar boven als naar beneden, steeds warden
herleid tot hare oorspronkelijke koopkracht, ware die ellende en
tevens veel onrecht voorkomen. Het heeft niet mogen zijn en dus
zullen wij thans de versobering, welke ons in verband daarmede
door de regeering noodgedwongen wordt opgelegd, moeten aanvaar-den. Laat ons dus tot het uiterste trachten de gelden,-welke nog beschikbaar kunnen warden· gesteld, op zoo efficient mogelijke wijze
aan te wenden.
Dach laten wij tevens trachten een betere toekomst voor te bereiden
door den strij d aan te binden of onvermoeid voort te zetten tegen de
oorzaak der ellende, tegen den bestaanden rechtsregel, welke naarmate het prijspeil stijgt of daalt alle geldschulden automatisch reeel
verlicht of verzwaart en daardoor alle rentabiliteitberekeningen verstocirt, het bedrijfsleven ontwricht en de welvaart te gronde richt.
Dach genoeg hierover. Het is thans niet het juiste oogenblik hierover meer uitgewerkte betoogen te houden.
Mijnheer de President-Curator. Als Rector-Magnificus had ik volop
de gelegenheid op te merken, hoe na de hoogeschool U aan het hart
ligt. Het kan niet anders dan dat dit aan eene vruchtbare samenwerking tusschen het college van Curatoren en den Senaat ten goede
moet komen.
Mijne Heeren Assessoren en Secretaris van den Senaat. Ik wil niet
eindigen zonder U allen piijn dank te betuigen voor den steun, welken
ik in het afgeloopen jaar van U heb mogen ondervinden. De prettige
toon, welke altijd op onze talrijke vergaderingen heeft geheerscht, zal
maken, dat ik steeds aan die vergaderingen met genoegen zal terugdenken. Wellicht ten overvloede zij gewezen op de belangrijke rol,
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welkecollegaBEEKMAN,ookdoorzijnelangeervaringen inhetcollege,
op die vergaderingen vervulde.
Collega Quanjer. Mijn taak alsRector-Magnificus isten einde. Gij
zijt thans aangewezenhaarvan mij overtenemen. Ikweet,dat gij dat
metliefde doetendat gij Uwebestekrachten aan Uwenieuwe functie
zult wijden.
De taak, die gij aanvaardt is eene niet steeds gemakkelijke, doch
schoone taak. Een bezwaar daaraan verbonden is echter dat zij vrij
veel tijd vergt, tijd, welke tot dusverre veelaldoor wetenschappelijk
werk werd in beslag genomen. Beider eischen geheel te bevredigen,
is niet steeds mogelijk. Moge het U, niettegenstaande deze moeilijkheid,waarmede iederrector nu eenmaaltestrijden heeft, gegeven zijn
in samenwerking met anderen veelvruchtbaren arbeid te verrichten.
Met dezen wensch draag ik U den ambtsketen als teeken Uwer
nieuwe waardigheid over.
Heil den nieuwen Rector!

3. AMBTSAANVAARDINGEN
I
Dr. J. A. PRINS aanvaardde op 1April 1936 het ambt van hoogleeraar in de natuurkunde, meteorologie en klimatologie en hield
in verband hiermede op 25 Mei 1936 een openbare voordracht over
„Water".
JAN ALBERT PRINS, geboren 18 April 1899 te Grouw, bezocht
het gymnasium te Leeuwarden. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit te Groningen en, na aldaar in 1921 zijn doctoraal examen te
hebben afgelegd, korten tijd aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
In 1927 promoveerde hij tot doctor in de wis- en natuurkunde
op het proefschrift: „Meetkundige constructies en algebraïsche vergelijkingen".
Achtereenvolgens was hij werkzaam alsleeraar in de natuurkunde
aan de Hoogere Burgerschool „Instituut Hommes" te Hoogezand
(1919), assistent aan het natuurkundig laboratorium der Rijksuniversiteit te Groningen (1920),leeraar in dewiskunde aan het stedelijk gymnasium te Groningen (1923), assistent, hoofdassistent en
lector aan het natuurkundig laboratorium der Rijksuniversiteit te
Groningen (1925—1936).
Van zijn hand verschenen verschillende publicaties, o.a.:
Die Molekülanordnung in Flüssigkeiten und diedamit zusammenhängenden Beugungserscheinungen, Naturwiss. 19, 435, 1931.
Die Dispersion und Absorption von Röntgenstrahlen, Zs.f. Phys.
47, 479,1928.
La structure des discontinuités d'absorption de quelques gaz dans
la région intermédiaire (10—100Â),Physica 1, 1174, 1934.
Kortere verhandelingen over kosmische straling, absorptiespectrumvanchlorophyl,amorfantimoon,allein Nature.
Envoorts een leerboek voor Ie jaars-studenten: Grondbeginselen
van de hedendaagse natuurkunde (J. B. Wolters).

II
Dr. J. SMIT aanvaardde op 15Juni 1936het ambt van hoogleeraar
in de microbiologie met het uitspreken van eene rede, getiteld: „Tot
stof zult gij wederkeeren".
JAN SMIT, geboren te Amsterdam, 30 October 1885,isleerling der
Amsterdamsche Universiteit, waar hij in 1911 het doctoraal examen
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in descheikunde aflegde. Daarna gafeenstudietijd teDelft bij Prof.
BEIJERINCK hem de gelegenheid, zich in de microbiologie te bekwamen.Alsgevolg daarvan promoveerde hijin 1913te Amsterdam
in descheikunde (cumlaude) opeenproefschrift over de melkzuurgisting. De jaren tot 1919brachten werkzaamheden in verschillende
practische richtingen, o.a. aan den Keuringsdienst van Waren te
Groningen en aan de Ned.Gist- en Spiritusfabriek te Delft. In dat
jaar vertrok hij naar Ned.Indië, waar hij zich gedurende 3 i jaarals
chemicus-bacterioloog bij den Burg. Geneesk. Dienst te Batavia
bezighield met de voor Indië zoo belangrijke vraagstukken van
drinkwater enafvoer. Hijbehoorde tot degenen, diedenstoot gaven
tot deoprichtingvanhetProefstation voorWaterzuivering te Manggarai(thansvereenigd metdeTechnische HoogeschoolteBandoeng),
welke oprichting een periode van grooten vooruitgang op het gebied vandewatervoorziening in Indië inluidde. In 1922omgezondheidsredenen gerepatrieerd, wijdde hij zich een jaar aan de beantwoording van een door het Bataafsch Genootschap voor proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam uitgeschreven prijsvraag
over den toenmaligen stand van het vraagstuk der afvalwaterzuivering, welk antwoord met de gouden medalje van dit genootschap
werd bekroond, en aanvaardde op 1Jan. 1924 het eerste-assistentschapaanhetLaboratoriumvoordeGezondheidsleer derUniversiteit
van Amsterdam, waar Prof. VAN LOGHEM hem de opleiding in de
microbiologie opdroegvan destudenten inchemie,biologie en pharmacie. Eenige maanden later volgde zijn toelating tot privaat docent
in dealgemeene en toegepaste microbiologie, terwijl de Gemeenteraad hem met ingang van 1 Jan. 1929 benoemde tot lector in die
vakken.
Behalve het bovengenoemde, in boekvorm verschenen, antwoord
op de prijsvraag van het Bataafsch Genootschap verschenen van
zijn hand een monographie over de gistingssarcinen (1930) en een
aantal verhandelingen op microbiologisch gebied in verschillende
tijdschriften. Zijn belangstelling voor vragen van waterzuivering en
afvalwaterreiniging blijkt voorts uit een aantal onder zijn leiding te
Amsterdam bewerkte dissertaties opditgebied entevens uit een benoeming tot adviseur vandegemeente Amsterdam inzake devragen
van rioolwaterverwerking.

4. WATER
REDE,GEHOUDENBIJDEAANVAARDINGVANHETAMBTVAN HOOGLEERAAR
IN DE NATUURKUNDE, METEOROLOGIE EN KLIMATOLOGIE AAN DE
LANDBOUWHOOGESCHOOL TE WAGENINGEN OP 25 HEI 1936 DOOR

Dr. J. A. PRINS
Wetter, wetter is myn libben.
E. H a l b e r t s m a .

Dames en heren!
Als onderwerp van deze rede heb ik water gekozen in de hoop
hierdoor zowelbij delandbouwer alsbij denatuurkundige weerklank
te vinden. Nog een ander voordeel zou deze keuze ons in de schoot
kunnen werpen nl. een overvloed van toepasselijke citaten, teneinde
de samenstelling van mijn voordracht te vergemakkelijken en de
dreigendeeentonigheid ervanteverbreken.Hoeverleidelijk hetechter
ookzijn moge,aldusderolvanhetwater indeletterkunde nate gaan,
we zullen dit aan anderen overlaten en ons bepalen tot de rolvan het
water in de natuur. Om deze te begrijpen zullen we ten slotte studie
moeten maken van de natuur van het water.
Zodoende zullen wevan de enevraag op de andere geleid worden,
zodat ons relaas zal gaan lijken op die aloude kinderverhaaltjes,
waarvan ieder van Ü er ongetwijfeld enige kent, b.v. „het huis van
Adriaan" x) e.d.
Er is nu een tijd geweest, waarin men een dergelijk terugbrengen
van de ene vraag op de andere voor een noodzakelijk oneindig proces
hield,even oneindig alsdewereld zelf.Maar geweet,dat erdelaatste
tijd stemmen zijn opgegaan om de wereld niet voor oneindig te verklaren. In dezelfde geesthoopikU althans demogelijkheid voorogen
te voeren, dat de vragenreeks omtrent de natuur van water toch een
min of meer gesloten antwoord kanvinden of, pregnanter uitgedrukt,
dat deze reeks althans „convergeert".
Wanneer ik dan vóór aan de vragenlijst beginnen mag, moet ik
me eerst even bewegen buiten mijn eigen terrein, waarbij ik als leek
l

) Dit is het huis van Adriaan.
Dit is het graan, dat lag in het huis van Adriaan.
Dit is de rat, die at van het graan, dat lag in het huis van Adriaan.
Dit is de kat, die pakte de rat enz.
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om toegeeflijkheid voor eventuele ketterijen moet verzoeken.
Teruggrijpende op het voorafgaande vragen we eerst: Waarom
speelt eigenlijk het water zo'n groterolin deletterkundeenin andere
kunstuitingen? Ongetwijfeld omdat het zo'n belangrijke rol in ons
dagelijks leven speelt.En waaraan isdit weer tewijten? Ongetwijfeld
in laatste instantie daaraan, dat water een vitale factor is voor alle
organismen, planten zowelalsdieren.Dezeuniversele onmisbaarheid
van water in organismen is eigenlijk zeer merkwaardig, omdat dit
feit, naar het mij voorkomt, aan de ene kant zonder uitzondering,
aan de andere kant zonder innerlijke noodwendigheid is. Immers
leven zonder water laat zich heel wel denken, zij het ook in ietwat
andere gedaante danwegewend zijn. Hetzoub.v.opandere planeten
m.i.heelwelkunnen bestaan.Wieweet,misschien brengt een ondernemend wereldreiziger het nog eens vandaar naar onze aarde over,
waarmeedanmetéénklaponzewoestijnenproductief gemaaktkonden
worden.
Vermoedelijk neemt ge deze speculatie niet au sérieux, maar de
gedachtegang,waarvan dezeuitging,iszoessentieelvoorhetvolgende,
dat ik deze nog met een paar huiselijker voorbeelden wil toelichten:
In vrijwel iedere hedendaagse industrie bedient men zich in één
ofanderevormvanijzer. Maarhetzouonjuist zijn hieruitafteleiden,
dat ijzer een absoluut onmisbaar bestanddeel van iedere industrie is.
Het zgn. stenen tijdperk toont dit genoegzaam aan;en ookin de toekomst is het niet uitgesloten, dat ijzer nog eens verdrongen wordt
doorverkieslijker stoffen, b.v.dooralliagesvandezgn.lichte metalen.
We kunnen hier met zekerheid zeggen, dat het gebruik van ijzer niet
berust op een dwingende noodzaak, maar op zijn ruime verspreiding
in de natuur en zijn geschiktheid, o.a. zijneminentesterkteenvormbaarheid. Precies zo staat het m.i. met het gebruik van water in alle
organismen. Welke hier de eminente eigenschappen zijn, zullen we
aanstonds zien.
Eerstwilikmijn bedoelingnogeensmet een meer biologisch voorbeeld toelichten: Energie is voor planten en dieren evenzeer een
levensbehoefte als water. Planten verkrijgen energie in het algemeen
door zgn. photosynthèse met behulp van bladgroen. Dit bladgroen
of chlorophyl is zo merkwaardig constant door alle stammen van het
plantenrijk heen, dat men haast zou kunnen menen, dat het voor
photosynthèse a priori noodzakelijk was. Deze opvatting is onjuist,
aangezien er enkelelagere planten zijn, dieandere processen metvan
chlorophyl verschillende stoffen voor photosynthèse gebruiken. Het
desniettegenstaande bijnauitsluitend voorkomenvan chlorophyl voor
dit doeleindeism.i.dusveeleer teverklaren dooreenslaafs overerven
van een beproefd recept van de ene stam van het plantenrijk op de
andere. M.a.w. het dankt zijn handhaving in de ontwikkeling van
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lagere tot hogere planten aan zijn hoog nuttig effect, niet aan een
monopolie.
We keren terug naar het water met de overtuiging, dat ook hier
eigenschappen moeten zijn aan tewijzen, waaraan het zijn universeel
gebruik in delevendenatuur dankt.Eenaanwijzing, inwelke richting
die eigenschappen liggen, vinden we nu reeds in het feit, dat ook in
de dodenatuur water een uitermate actief „element" is,zoals b.v. in
de geologie blijkt. Hierop is het, dat m.i. de werking in delevende
natuur per slot van rekening teruggevoerd moet worden, al is het
daarnaast nietonwaarschijnlijk, dataandeanderekantdeorganismen
bij de opbouw van hun lichaamsbestanddelen zichaan hun preferent
gebruik van water min of meer aangepast hebben, een soort van afstemming van het organisme op de eenmaal gekozen vloeistof dus.
Onze vraagstelling is nu dan waarom, reeds in de omzettingen der
dode natuur, hetwaterzo'n overheersende rolspeelt.Hierbij springen
nu twee eigenschappen van water als doorslag-gevende factoren in
het oog: aan de ene kant zijn grotevermogen om stoffen op te lossen,
aan de andere kant zijn juiste mate van beweeglijkheid, d.w.z. een
vluchtigheid, die voldoende is om zich tijdelijk van de aarde tot de
wolken te verheffen, maar niet groot genoeg om daar te blijven.
Samenvattend kunnen we zeggen, dat water de circulerende en de in
circulatie brengende stof bij uitnemendheid is.
Weworden dus geleid tot zuiver physische of zomen wil physicochemischeeigenschappen, diehetverdereonderwerpvan onze studie
zullen uitmaken. Maar eerst mag ik een astronomische factor niet
onvermeld laten, die mede gewicht in de schaal legt, ni. onze afstand
totdezon.Immersdezemaakt x ),datopaardeeengemiddeldetemperatuur van ongeveer 10°C. heerst, wat tezamen met de physische
eigenschappen van water voor zijn reeds genoemde juiste mate van
vluchtigheid aansprakelijk is.Dit bracht me er ook toe naar voren te
halen,dat hetlevenopdeandereplaneten,alsheteris, waarschijnlijk
op watervrije leest geschoeid is.
Het hoofdprobleem, waarop nu allevoorgaande teruggebracht zijn
(zij het misschien enigszins met de Franse slag),luidt: Welke zijn de
uitzonderlijke physico-chemische eigenschappen van water en hoe
zijn ze te verklaren?
Bij het beantwoorden dezervragen zullen weons achtereenvolgens
op het zgn. phenomenologische en op het atoom-theoretische standx

) De atmosfeer speelt hierbij niet zo'n grote rol als menuit populaire beschouwingenzoudenken:Eenmetalenbol,dievrijindewereldruimtezouzweven
op dezelfde afstand van de zon als de aarde,zouten gevolge van de in- enuitstraling ook eentemperatuur in debuurt van 10°C.aannemen.
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punt stellen. In het eerste geval houden we ons aan de direct waarneembare verschijnselen, in het tweede geval vatten we steeds het
gedrag der moleculen en atomen erbij in het oog.
Reedszuiver phänomenologischnu blijkt water een abnormale stof
te zijn: Terwijl de meest stoffen bij smelten uitzetten, krimpt water
daarbij in,m.a.w.ijsislichter dan water.Ookbijverdere verwarming
van 0° tot 4° krimpt water nog verder in, om eerst bij nog hogere
temperatuur zich op normale wijze te gaan uitzetten. Deze volumeveranderingen lijken op het eerste gezicht te klein om in de natuur
van belang te zijn. Toch zijn ze daar nogal van betekenis: 's winters
koelt nl. vooral de bovenste laag van het water door uitstraling af;
hethierbij gevormdeijsenkoudewaterzijnnuvolgenshetvoorgaande
lichter dan het onderwater en blijven dus hierop drijven. Het afkoelingsproces geeft dus hier niet aanleiding tot verstoringvan het evenwicht. Daar er dientengevolge geen circulatiestromingen optreden,
kan het onderwater nu alleen door geleiding warmte naar boven afgeven en dit procesiszolangzaam, dat het onderste water in deregel
zelfs een vrij lange vorstperiode in vloeibare toestand overleeft, tot
heil van veel organismen.
Ook de abnormaal hoge soortelijke warmte van water speelt een
rol in de natuur, doordat deze de zeeën in staat stelt 's zomers en
overdag grote hoeveelheden warmte op te potten en die 's nachts en
's winters weer af te geven, een voorname factor van ons zgn. zeeklimaat.
Verder heeft water een abnormaal hoge diëlectriciteitsconstante,
nl.80inplaatsvancirca£à8,zoalsdemeestestoffen. Hieruit kunnen
we nu al een hierboven reeds naar voren gebracht verschijnsel verklaren nl. dat een grote klasse van stoffen, de zgn.electrolyten, in
water oplosbaar zijn.Wemogennl.dezestoffen, waarvan keukenzout
(NaCl) een voorbeeld is, opgebouwd denken uit positieve en negatieve ionen (Na+ en C1-), die door hun onderlinge electrostatische
aantrekking de stof bij elkaar houden. Wordt nu een dergelijke stof
in water gebracht, dan zal de onderlinge aantrekking 80maal minder
worden —dit isimmers de betekenis van de diëlectriciteitsconstante
— zodat de ionen nu wèl uit elkaar kunnen gaan, m.a.w. de stof
oplost.
Ten slotte vallen nog de grote verdampingswarmte en in overeenstemming daarmee de betrekkelijk geringe vluchtigheid van water
te noemen. We hebben er reeds op gewezen van hoeveel belang de
laatstgenoemde in de natuur is.Dat deze matige vluchtigheid inderdaad abnormaal is, kunnen we zien door de vergelijking van water
(H 2 0) met analoog gebouwde stoffen b.v.H 2 S zwavelwaterstof, NH 3
ammoniak, CH 4 methaan enz. Deze zijn immers bij kamertemperatuurallegasvormig,wateralleenniet.Waaromniet?Blijkbaar houden
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demoleculenvanwaterelkaarsterkervastdandievananaloge stoffen.
Hiermee ben ikonwillekeurig toch tot moleculaire beschouwingen
overgegaanenwezullenvannuafaandeatoomtheorieronduitvoorop
stellen.Hetverschilvandezemethode,de atoomtheoretisch-constructieve met de tot nu toe gevolgde phenomenologisch-analytische kan
verduidelijkt worden door ons studieobject te vergelijken met een
klok. Tot nu toe hebben we die dan volgens de phenomenologische
methode alleen van buiten bekeken. Op deze wijze hebben we b.v.
geconstateerd, hoeveel hij, vergeleken met andere klokken voor of
achter liep en daarmee is voor sommige toepassingen al voldoende
gewonnen. Maar voor een volledig inzicht, tevens een volledige beheersing, isnodig, dat we het werk van binnen bekijken. Kennen we
dan alle raadjes en de wijze waarop ze in elkaar grijpen,dankunnen
we het lopen van de klok eruit afleiden en dit lopen er tevens beter
door in onze macht krijgen. Welnu, op dezelfde manier kunnen we
de eigenschappen van water, die we tot nu toe slechts constateerden,
thans gaan afleiden uit de moleculaire structuur van het water. Om
teweten te komen,hoein dit gevalderaadjes, d.i.de watermoleculen
gebouwd zijn, iseendiepgaande experimentele entheoretische studie
nodig geweest. Hier echter kunnen we volstaan met de resultaten
ervan mee te delen. Dit is overigens al moeilijk genoeg, want de
gewone taal, waarvan we ons in de dagelijkse omgang bedienen, is
voor het uitbeelden van atomaire eigenschappen al bijzonder weinig
geschikt. Dit is ook geen wonder als we bedenken, dat die taal sinds
Homerus niet vooruitgegaan is, volgens sommigen zelfs achteruitgegaan.Daarentegen zouden we een dankbaar gebruikkunnenmaken
van wiskundige methoden, die met hun abstracties de eisen der
natuurkunde haast evenveel voor zijn als de taal erbij achter is.Maar
deze methoden zijn voor velen Uwer een gesloten boek. Op college
plegen weons hieruit teredden door gebruik te makenvan modellen,
lantaarnplaatjes, proeven enz. Maar het gebruik wil, dat men bij de
huidige plechtigheid zich deze machtsmiddelen ontzegt. Deze merkwaardige taboe vindt waarschijnlijk zijn natuurlijke verklaring in het
feit, dat hier meer beoogd wordt den spreker teleren kennen dan zijn
onderwerp.Het gebruikwilook,datdenieuwbenoemde,inde „lichte
roes van zijn pas verworven waardigheid", zich tot deze proeve van
intellectueel zaklopen blijmoedig leent en ik wil daarop geen uitzondering maken.
Laten we dan terugkeren tot ons onderwerp, water, en trachten
de eigenschappen ervan af te leiden uit zijn moleculaire bouw. Deze
wordt uitgedrukt door het chemische symbool H 2 0, wat aanduidt,
dat ieder watermolecuul samengesteld is uit twee atomen waterstof
(H) en één atoom zuurstof (O).Van deze atomen moeten weons dus
eerst een voorstelling maken. Voor het waterstofatoom is dit het ge-
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makkelijkst: Het bestaat uit een positief geladen kern, waaromheen
een negatief geladen electron loopt. De beide electrische deeltjes
mogen als klein t.o.v. hun onderlinge afstand beschouwd worden;
verder is de kern verreweg het zwaarst, zodat het electron eromheen
loopt, ongeveer zoals de aarde om de zon. De aantrekking tussen het
electron en de kern wordt evenwel niet geleverd door hun gravitatie,
maar door de electrostatische kracht tussen hun tegengestelde ladingen, de zgn. Coulombkracht. Om de baan van het electron volledig
te kunnen berekenen heeft men verder nogdezgn. golf-mechanische
of quantum-mechanische regels toe te passen, waarop we hier kortheidshalve niet ingaan. Thans het zuurstofatoom. Dit is volgens
dezelfde lijnen gebouwd als het voorgaande, maar de kern draagt nu
een 8 maal sterkere lading en er lopen acht electronen omheen, ten
einde te maken dat het atoom in zijn geheel electrisch neutraal is. In
veel verbindingen echter neemt een zuurstofatoom nog twee electronen meer op, van de aanliggende andere atomen; het treedt dan
dus op als tweevoudig negatief geladen zuurstof-ion. De reden,
waaromhetdezetweeextra-electronenzo graag opneemt, volgt uit de
quantum-mechanica,maarmoethierweerbuitenbeschouwingblijven.
We kunnen ons nu de „binding" van de beide H-atomen aan het
O-atoom tot een HaO-molecuul als volgt voorstellen: Het zuurstofatoom wil zich van de beide waterstof-electronen meester maken,
maar de waterstofkernen willen deze niet loslaten. Het gevolg is, dat
de waterstofelectronen weliswaar in de „electronenwolk" van het
zuurstofatoom worden opgenomen, maar dat de waterstofkernen een
eind meenaar binnen dringen. Iksprakhiervande„electronenivoZ/r"
van het zuurstofatoom. Zijn 8 electronen nl., waarbij zich nu nog de
twee waterstof-electronen gevoegd hebben, dansen om de zuurstofkern heen ongeveer als een muggenzwerm om een kaars. Het gehele
watermolecuul bestaat dan uit deze (vrijwel bolvormige) electronenwolk met ongeveer in het centrum de zuurstofkern en iets minder
dieperindebeidewaterstofkernen.Demoleculaireafmetingen kunnen
wealsvolgt aangeven: Zoals ge weet zijn de kleinste afmetingen, die
we nog met de microscoop kunnen zien, iets kleiner dan een micron,
d.i. het 10000ste deel van een centimeter. Welnu, de moleculaire
afmetingen worden met een nog 10000 maal kleinere maat gemeten,
de zgn. Angstrom. En wel bedraagt de straal van ons watermolecuul
d.w.z. van zijn electronenwolk 1,4 Â, terwijl de afstand van de centraal gelegen zuurstofkern tot beide waterstofkernen 1,0 Â bedraagt.
Overigens liggen de beide waterstofkernen niet vlak naast elkaar.
Immers hun gelijknamige ladingen stoten elkaar af. Op het eerste
gezicht zou men zelfs verwachten, dat ze daarom zo ver mogelijk
van elkaar af zouden gaan zitten, d.w.z. dat de hoek HOH gestrekt
zou zijn. Dit is evenwel om verschillende redenen niet het geval en
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de hoek HÖH bedraagt in werkelijkheid slechts ruim 100°.De twee
waterstofkernen zitten dus min of meer aan dezelfde kant van het
molecuul en vormen daar een overschot van positieve lading, terwijl
de negatieve lading zijn zwaartepunt vrijwel in het centrum heeft
liggen. De zwaartepunten van positieve en negatieve lading in het
molecuul vallen dus op enige afstand van elkaar,d.w.z. het molecuul
draagt een „electrische dipool". Hiermee hangen nu alle bijzondere
eigenschappenvanwatersamen.Bijvoorbeelddehogedièlectriciteitsconstante van water wordt verklaard, doordat de electrische dipolen
zich bij het aanleggen van een electrisch veld in de richting daarvan
stellen.
Laten we nu eens de nog niet genoemde spectrale eigenschappen,
in het bijzonder die van waterdamp, beschouwen1). De waterstofkernen liggen niet geheel vast in het molecuul, maar kunnen nog om
hun evenwichtsposities trillen. Hierbij verandert het electrische
dipoolmoment en wordt dus straling geëmitteerd op dezelfde wijze
als het heen en weer trillen van electriciteit in de zendantenne van
eendraadloosstationdeuitzendingvanradiogolven ten gevolge heeft.
Omgekeerd kan het molecuul dezelfde golflengten, die het zo emitteert, ookabsorberen. Dit isdereden van desterke absorptie van het
ultrarode deel van het zonnespectrum in onze atmosfeer, welke van
overwegend meteorologisch belang is. Het lijkt op het eerste gezicht
altijd merkwaardig, dat deze absorptie door het kleine beetje waterdamp wordt veroorzaakt, terwijl de zo onnoemlijk veel rijker aanwezige stikstof en zuurstof er zogoedals niets toe bijdragen. We begrijpen nu echter, waaraan dit ligt, nl. aan het dipoolkarakter van
het asymmetrisch gebouwdeH 2 0-molecuul, terwijl ietsdergelijks bij
de volledig symmetrisch gebouwde N 2 - en 02-moleculen niet kan
voorkomen.Welheeftmenindelaatstetijd gevonden,datdeabsorptie
door ozon,0 3 , dat opsoortgelijke wijze gebouwd isalsH 2 0, een zeer
grote rol speelt in de hogere luchtlagen.
De ultrarode absorptie van waterdamp heeft nog een zwak uitlopertje in het rode deelvan het zichtbare spectrum. Door de sterkte
van deze adsorptielijnen in het rood, de zgn. regenbanden, in het
hemellicht kunnen we met een spectroscoop uitsluitsel krijgen over
de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer. Dezelfde absorptie is
overigens ook nogin vloeibaar wateraanwezig als continu absorptiegebiedinhetrood.Dezeishet,dieaanwaterindikkelageneengroene
kleur geeft, net zoals bij vensterglas, dat weop de kant bekijken.
De verklaring van de overige, vroeger genoemde, eigenschappen
van water vereist een iets nauwkeuriger beschouwing van datgene,
') MeckeenBaumann, Phys.Zeitschr.33,833,1932.
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watwehierboven deelectrischedipoolvanhetwatergenoemdhebben.
Deze berustte hoofdzakelijk op de ligging van de twee positieve
waterstofkernenindeelectronenwolkomdezuurstofkern.Wemerken
nu op, dat deze twee kernen niet erg diep onder de oppervlakte van
de bolvormige electronenwolk liggen, nl. van het centrum uit gerekend op meer dan 2/3 van de straal naar buiten. Ze mogen dus bij
benadering door positieve ladingen op het oppervlak vervangen
worden. Denken we deze door plustekens op het boloppervlak aangegeven, dan is de hoek, die de lijnen van de plustekens naar het
middelpunt onderspannen, gelijk gezegd, ruim 100°.Dit is dicht bij
de bekende tetraëderhoek van 109^°, m.a.w. de plustekens staan op
het boloppervlak vrijwel zo, dat ze als de hoekpunten van een in de
bolingeschreven regelmatigviervlakopgevatkunnenworden.Denken
we ook de twee andere hoekpunten van dit viervlak op de bol aangegeven,dankunnenweookaandezeplaatseneenbetekenistoekennen.
Uit de symmetrie-eigenschappen van de electronenwolk volgt nl.,
dat deze plaatsen min of meer met een concentratie vannegatieve
electriciteit gelijk staan. We zullen ze dus voor het vervolg door
minus-tekens aanduiden. Wat we tot nu toealselectrische dipool beschreven hebben, is dus met grotere nauwkeurigheid te beschouwen
als twee positieve en tweenegatieve polen op de hoekpunten van een
regelmatige tetraëder in het bolvormige molecuul. Dit is het zgn.
tetraëdrisch-polaire, bolvormige molecuulmodel van BERNAL en
FOWLER.x)

Wanneer nu twee dergelijke moleculen bij elkaar gebracht worden,
isteverwachten, dat een min-poolvan deenezichaan een plus-pool
van de andere legt. Op die manier kan ieder watermolecuul viernaburen aan zichbinden,nl.tweemethunmin-polenaanzijnplus-polen
en twee met hun plus-polen aan zijn min-polen. Aan de vrijblijvende
polen der aangevoegde moleculen kunnen zich weer volgende moleculen voegen enz. Het blijkt nu, dat de zo opgezette bouw in de
ruimte oneindig voortzetbaar is en we moeten verwachten, dat de
zo ontstaande structuur althans door ijs aangenomen wordt, terwijl
water in vloeibare toestand natuurlijk deze structuur slechts bij benadering kan nastreven. Immers in een vloeistof liggen de moleculen
niet geheel regelmatig, daar de bindingen niet steeds tussen dezelfde
moleculen blijven heersen, maar van tijd tot tijd van het ene op het
andere overglippen, waartoe de warmtebeweging de gelegenheid
biedt.
Het grote verschil in bouw van water met andere vloeistoffen (en
evenzovan ijs met andere vaste stoffen) ligt nu daarin, dat het aantal
onmiddellijke naburen van een molecuul in water ten gevolge van
x

) Journ.chem.Phys. 1,515,1933.
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de tetraëdrische polariteit vier is, in andere vloeistoffen daarentegen
meer. En wel geldt als regel, dat dit aantal naburen bij de meeste
vloeistoffen met ongeveer bolvormige moleculen ongeveer twaalf is.
Dit is het grootste aantal, dat geometrisch mogelijk is en we kunnen
begrijpen, dat dit tot stand komt, omdat de globale aantrekking, die
bij de meeste vloeistoffen alleen in het spel is, ongeveer gelijkstaat
meteenalzijdige druk. Nu is inderdaad gemakkelijk te constateren,
dat bij alzijdige druk,b.v.bij het persen vanknikkersindehand,een
Zgn. dichte pakking ontstaat, waarbij er twaalf knikkers om iedere
knikker heen liggen. Een enorm verschil dus met de vier in water en
ijs. In deze zin heeft water zowel als ijs een bijzonder ijle structuur.
Dit isdereden,waarom dedichtheid van waterenijsslechtsongeveer 1 bedraagt;bij dichtepakkingderzelfde moleculen zou dit bijna
2 worden. Dat ijs bij smelten een weinig dichter wordt, hoeft ons nu
niet meer te verwonderen. Immers in de keurige ijle ijsstructuur
balanceren als het ware de moleculen met hun electrische polen op
elkaar. Bij het smelten wordt uiteraard dit kunstmatige bouwwerk
min of meer verbroken, de moleculen glippen hier en daar langs
elkaar in de bestaande holten en de dichtheid wordt groter. Water is,
als het ware, ietwat verkreukeld ijs. Dat de dichtheidsverandering
niet eens zo bijzonder groot is, wijst erop, dat ook in vloeibare toestand dewatermoleculen grotendeels er nogin slagen hun rangschikking uit ijs te behouden, die dan bij verdere verhitting gaandeweg
door een meer normale, dichtere, wordt vervangen. Of hierbij nog
een tussenstadium, het zgn.kwarts-water van BERNAL en FOWLER, in
merkbare hoeveelheden optreedt, lijkt me niet zo zeker als de rest
dezer beschouwingen.
Een andere weg om de ijle ijsstructuur dichter te maken is het
uitoefenen van een buitengewoon hoge druk erop. Inderdaad is het
gebleken, dat men op deze wijze een hele reeks van steeds dichtere
kristallijne ijsmodificaties kankrijgen, terwijl zulksbijandere stoffen,
die uit zichzelf alvrij dicht gepakt zijn, in mindere mate het gevalis.
Beschouwen we nu de gewone modificatie van ijs iets nader, wat
we hier helaas zonder model niet kunnen doen, dan blijkt het, dat
detetraëders,gevormd door eenmolecuul met zijn vier naburen,zich
rangschikken in lagen van regelmatige zeshoeken. Hierin ligt de verklaring van de hexagonale symmetrie van ijs, die zofraai in de vorm
vansneeuwvlokken totuitingkankomen. In iedervandelagenliggen
de plus-polen aan de ene kant, de min-polen aan de andere kant. We
kunnen ons nu voorstellen, dat een dergelijke laagook aan de oppervlaktevan vloeibaar water nog min of meer aanwezigisen aanleiding
geeft tot depotentiaalsprong, diemen bij overgaan vanhet inwendige
van water naar buiten geconstateerd heeft. Misschien is ook hierin
de verklaring te zoeken van het feit, dat twee wateroppervlakken in
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contact gebracht kunnen worden zonder onmiddellijk samen te
vloeien;immerséénvanbeidezoudaartoedepolariteitvanzijn grenslaag om moeten keren, ten einde aansluiting bij de structuur van de
andere te krijgen. Genoemd verschijnsel van niet-samenvloeien hebt
geallen ongetwijfeld weleensin denatuur waargenomen: Jaagt men
nl. uit een schoongewaaid wateroppervlak, b.v. bij roeien, druppels
op, dan kunnen deze soms een hele tijd over het watervlak blijven
rollen, voor ze er mee samenvloeien.
Misschien is het ook de polariteit der ijsmolecuullagen, die maakt,
dat zich ver boven 0° aan de oppervlakte van zetmeelmicellen uit
gewoon water een embryonaal ijslaagje schijnt te vormen, zoals
x
KOLKMEIJER in Utrecht meent gevonden te hebben. )
Ten slotte kunnen weterugkeren tot minder speculatieve beschouwingen en opmerken, dat in elk geval de reeds meer genoemde betrekkelijk geringe vluchtigheid van water zijn oorsprong in de bouw
ervanvindt,nl.inhetfeit, datdeglobaleaantrekkingtussen dewatermoleculen versterkt wordt door de gelegenheid, die de structuur
biedt, om overal tegengestelde polen aan elkaar te laten grenzen. Zo
zien we, dat deze belangrijke eigenschap met de andere van de grote
diëlectriciteitsconstante op éénzelfde eigenschapvan het watermolecuul teruggaat, nl. zijn tetraèdrischepolariteit, die we uit de atoomtheorie verklaren kunnen.
Mijne Heren Curatoren!
Uw tegenwoordigheid stel ik op bijzondere prijs. Een hogeschool
is als een uurwerk, waarvan de raadjes in elkaar grijpen, aldus drijfkracht aan elkaar ontlenend en deze weer doorgevend. Ik heb reeds
bemerkt, dat ook een niet zeer in het oog springend raadje als de
natuurkundetotindekleinstebijzonderhedenUwvollebelangstelling
heeft. Gij stemt ongetwijfeld met mij in, dat dit raadje dringend
gesmeerd dient te worden, waarna het weer een hele tijd mee zal
kunnen. Alleen zo kan men hopen, dat het zijn rol naar behoren zal
vervullen en de andere raadjes in hun beweging zal steunen met het
uiteindelijk doel de Wageningse tijd niet bij die van elders achter te
laten komen.
Mijne Heren mede-docenten!
Ik verheug mij erop in Uw midden te mogen werken. Wie Uwer,
zoalsikof beter, mijn tevroeg overleden voorganger gekend hebben,
Zullen begrijpen, dat het mij tijd zal kosten, voor ik over evenveel
ervaring beschik, als hij deed, om bij de speciale problemen hier van
dienst tekunnen zijn. Ik hoop, dat gein mij niet alleen de man wilt
*) Zs.f. Krist. 88,226,1934.
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zien, die van één of ander instrument of een bepaalde techniek verstand heeft, maar veeleer een belangstellende medewerker.
Hooggeleerde Coster!
OnderUw leiding heb ikveel zien ontstaan, waarvan ik de kennis
hier ten nutte kan maken. Ikvergeet ook niet, dat gemij hebt willen
laten gaan op een ogenblik, dat U dit het minst gelegen kwam en dat
geme daarbij nog hier met instrumenten envoorlichting hebt willen
steunen. Het is me een bewijs te meer, dat de belangen van ons vak
bij U steeds de voorrang hebben.
HooggeleerdeHagal
Door een merkwaardige coïncidentie heb ik met mijn betreurde
voorganger niet alleen het geboortedorp, maar ook U als leermeester
gemeen. Het is met dankbare herinneringen, dat ik zodoende in het
laboratorium hier Uw invloed teruggevonden heb.
Hooggeleerde Zernike!
Door mijn langdurig contact met U heb ik misschien wel het
meest van de natuurkunde geleerd. Wat me hier daarvan speciaal
ten goede zal komen is Uw virtuositeit om door vernuft goed te
maken,wataan middelen ontbreekt.Waar dit mijn krachten te boven
mocht gaan, hoop ik nog eens bij U te mogen aankloppen.
OokdevoorlichtingvanUwmededocentindetheoretische natuurkunde, Dr. KRONIG, zal mij hopelijk, zo als in het verleden, ook in
de toekomst over diepliggende moeilijkheden heen helpen.
Mijne Herenstudenten!
Gij wordt bij deze gelegenheid het laatst genoemd, maar zijt toch
de eersten in mijn aandacht en het besteden van mijn tijd. Niet dat
ikzaltrachten zoveelmogelijk physische feiten van mijn hoofd in het
Uweoverteplanten. Ikhoop,dat gemet mij overtuigd zijt en anders
zult worden, dat ge hier niet alleen zijt om onderwezen te worden,
maar in de eerste plaats om U zelf door studie te ontwikkelen, teneindeUvooreenzelfstandige enmoeilijketaakvoortebereiden.Voor
het helpen overwinnen van moeilijkheden bij Uw studie zult ge mij,
voor zover mijn vak betreft en mijn krachten reiken, steeds bereid
vinden. Mocht er onder U een enkele zijn met meer interesse voor
de natuur- en weerkunde dan de gemiddelde landbouwstudent zich
permitteren kan, dan zal ik aan hem gaarne bijzondere tijd wijden.
Want alleen doorvrije wetenschappelijke arbeid kan m.i.het karakter
van een Äoge-schoolgewaarborgd worden.
Ik heb gezegd.
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Dr. JAN SMIT
Mijne Heeren Curatoren, Hoogleeraren,Lectoren,
Docenten, Dames en Heeren Assistenten en Studenten
dezerHoogeschool, enGij allen, diedezeplechtigheidmet
Uw tegenwoordigheid vereert,
Een van de belangrijkste vragen, die de bioloog zich kan voorleggen, is zonder twijfel die naar de herkomst van al het levende op
onze aarde. Het is een vraag van een zoodanige draagwijdte dat deze
bioloog haar misschien weer dadelijk alsniet beantwoordbaar terzijde
zou stellen, of, zoohij ondernemender ware,de hulp van vele geleerden van andere studierichting zou inroepen, om het hem mogelijk
te maken, dit vraagstuk tenminste eenigszins te benaderen.
Maar zoo hij er al in mocht slagen, met de hulp van den geoloog,
denpaleontoloog,dengeneticus,misschienookden geschiedvorscher,
zich een eenigermate overzichtelijk beeld te vormen van de wijze,
de snelheid, de opeenvolging van het verschijnen der duizendtallen
dierlijke en plantaardige organismen op aarde, zoo zou dit beeld nog
verre vanbevredigend zijn, indien daarin geenplaatswerd ingeruimd
aan alle verschijnselen, die samenhangen met het weer verdwijnen
van de ontelbare aantallen der vertegenwoordigers van al deze organismensoorten, die de aarde in haar langen levensloop hebben bevolkt. Immers, wat zou er van onze wereldbol geworden zijn, indien
niet haar oneindige vruchtbaarheid in een beweeglijk maar toch zoo
stabiel evenwicht gebracht ware geworden met processen van vergaan en verteren, waarbij alle bestanddeelen worden teruggebracht
tot voor de ontwikkeling van nieuwe generaties noodige voedingsstoffen? Om met den dichter Speenhof te spreken: „dan waren wij
er allen niet, en dat zou jammer zijn"! De diepe kern onder deze
grappige schil is het inzicht, dat de bewoonbaarheid onzer aarde een
direct gevolg is van deze eerbiedwekkende opruimende en regenereerende kracht der levende natuur.
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Het loont zeker de moeite, dit juist genoemde evenwicht eens wat
nader te bezien. Beweeglijk noemde ik het, omdat het,welverrevan
star en onveranderlijk te zijn, in zoowonderlijke mate de eigenschap
bezit, zich te kunnen plooien naar de omstandigheden, zonder nochtans zich blijvend van zijn plaats te laten wegdringen. Dat dit evenwicht niet statisch is, geen rust beteekent, maar het gevolg is van de
gelijktijdige voltrekking van twee antagonistische werkingen, zal U,
wegens de analogie met zooveel andere dynamische evenwichten,
niet verbazen. Het zijn de beide levensphasen, waarvan de dichter
sprak, diehet aardschelotvanal watleeft samenvatte in den zin: „er
is een tijd van komen, er is een tijd van gaan". En ziethier dan de
bovenmenschelijke taak van genoemden bioloog bij benadering aangeduid: hij zal het komen der tallooze geslachten van mensch, dier
en plant hebben te begrijpen in hetzelfde verband, waarin qok hun
gaanzalzijn teverantwoorden;daarbij zalhijaanhet wonderbaarlijke
van het ontstaan niet meer aandacht mogen schenken dan aan het
raadselvan hetverdwijnen enhij zaldeschakel hebben aan te wijzen,
die dit vernietigingsproces verbindt met dat van ontwikkeling en
groei,om den kringloop der natuur in al zijn grootschheid te kunnen
omvatten. Laat ons het hem niet euvel duiden, dat hij ver onder die
taak zal moeten blijven en vergun mij, dat ik een zeer klein gedeelte
van hem overneem door in dit uur Uw aandacht te vragen voor het
hoofdstuk „gaan", dat ik tevoren als zoo belangrijk schetste voor de
blijvende bewoonbaarheid onzer aarde. In het besef, dat ik bij verre
na zelfs dezebescheiden taak niet geheel zal kunnen vervullen, wilik
mij vergenoegen met de bespreking van de vraag, hoe de natuur het
opruimingswerk heeft ingericht, van welke krachten zij zich bedient,
welke werkingen deze uitvoeren en hoe alles is ingericht, opdat de
doelmatigheid kan worden bereikt, die dit natuurgebeuren blijkbaar
in zoo hooge mate kenmerkt.
Het bijbelsche adagium „Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeeren" zal mij daarbij als leidraad dienen, noodig om niet te verdwalen in dit gebied, waar naast de vragen van stoffelijken aard zich
zoovele anderen voordoen, die met „waarom" beginnen en die ons
zouden voeren naar gebieden, die ik niet waag te betreden.
Dus,omonzevraag nogeensanders testellen: hoeishet mogelijk,
dat de elkaar opvolgende geslachten van mensch, dier en plant steeds
maar weer onze aarde voor hun komst gereed vinden, voorzien van
alles wat hun stoffelijke behoefte uitmaakt, en dat zij niet geplaatst
worden op de vuilnisbelt van wat vorige geslachten achterlieten en
genoodzaakt worden, op hun beurt de wereld nog vuiler achter te
laten dan ze haar vonden?
Nu weten wij, dat een groot deel der dierwereld, vooral vogels en
visschen, zich voedt met andere diersoorten: ware dit niet het geval,
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dan zou onze aarde gevaar loopen, door insectenplagen geducht te
lijden, zooalnietvoor menschen onbewoonbaar teworden;een ander
deel eet plantaardig voedsel,maar onsvraagstukwordtdoordiefeiten
niet opgelost,wantbeidegevallenvanvoedsel-omzettingvallenbinnen
het kader van ons onderzoek, dat immers van alle wijzen van verdwijning van organische stof rekenschap wil geven.
Zookunnen wij debovenstaande vragen nog scherper formuleeren
aldus:watishet aardsche lot van alwatsterft, mensch, dier en plant,
en hoe is het mogelijk, dat de resten, die zij laten, zoodanig worden
veranderd, dat zij ten goede komen aan den groei en de voeding van
nieuwe geslachten?
Het eerste wat ons opvalt is, dat de tijd in de daarvoor noodige
processen een rol speelt: de assimilatie, de opbouw van organische
stof, gaat, wat de dierwereld betreft, ten deele gelijkmatig door, voor
een ander deel is zij onderworpen aan de periodiciteit, die juist het
typische kenmerk is van het overgroote deel der plantenwereld. De
kring van het zonnejaar weerspiegelt zich in beide en het zal dus
noodigzijn, dat de snelheid van het „gaan" aan dievan het „komen"
isaangepast: elkeherfst toch stelt detaakderverwerkingvan milliarden kilo's stervend loof onzer boomen, het geheele jaar door vragen
dierkadavers om verwerking en zoo zal deze schoonmaak in hoofdzaakmoetenzijn afgeloopen, vóórdevolgendeherfstzijneischenstelt.
Er zal dus intensief en optijd moeten worden gewerkt ter vermijding
van een anders steeds fataler wordenden achterstand.
En toch, het is merkwaardig om te vermelden, valt er in de huishouding der natuur één hiaat waar tenemen:devegetatie, diein den
loop der ongetelde eeuwen tot steenkool, bruinkool en veen is geworden, isin een toestand van stabiliteit geraakt vóór dat de mineralisatievolledigisgeschiedenisdaardooronttrokken aandenkringloop
derkoolstof.Doordat dezeverkolingzoouiterst langzaamisgeschied,
zalzeopzichzelf,ineenkorteperiodegezien,geenmerkbaren invloed
hebben gehad op het koolstofevenwicht in denatuur, maar niettemin
isindewereldeenvoorraad gevormd,dievoorons,twintigsteeeuwers,
uiterst belangrijk is. Ons tijdperk van industrie teert, min of meer
gedachteloos, op een voorraad, die, hoewel groot, niet onuitputtelijk
is, en wij zijn bezig door een snelle en wat roekelooze verbranding
dezer voorraden het koolzuurevenwicht in de atmosfeer in korten
tijd te belasten met een hoeveelheid koolzuur, dievele malen grooter
is dan die door biologische processen van allerlei aard. Men heeft
uitgerekend, dat demenschalleenin500jaardehoeveelheid koolzuur
in de atmosfeer verdubbelen zou, als er geen processen tegenover
stonden, die het weer doen verdwijnen. Voegt men daarbij de ontzaglijke hoeveelheid, die door vulkanen wordt uitgestooten, en de
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juist genoemde hoeveelheden der industrie, beide dus eigenlijk van
fossiele herkomst, dan kan men den indruk krijgen, met welk een
enorme hoeveelheid de atmosfeer wordt belast. Berekent men daarentegen de in plantenmateriaal weer vastgelegde hoeveelheid, dan
blijkt dit omstreeks 10 maal het jaarlijksche steenkoolverbruik en
ongeveer 1/50 van de totale in de atmosfeer aanwezige hoeveelheid.
Men krijgt hieruit welden indruk om welkehoeveelheden het hierbij
gaat en welk een enorme arbeid van binding en ontbinding er in
eenkortespannetijdsmoetwordenverricht,omhetevenwichteenigszins te bewaren. Het zal onnoodig zijn, er aan te herinneren, hoe
hierbij deoceaneneenbelangrijke rolspelen,dieimmersalsvoorraadschuren voor koolzuur fungeeren, waaruit kan worden geput, als de
voorraad in de atmosfeer tijdelijk vermindert.
Het tweede wat wij hebben te bedenken is, dat de natuur ook in
dezeopbouwende enafbrekende werkzaamheden isonderworpen aan
de wet van het behoud van stof en de wetten der energie. Wat de
eerste betreft zal zij dus in kwalitatief en kwantitatief opzicht met de
eenmaal op aarde aanwezige materie moeten rondkomen, zonder
mogelijkheid van aanvulling van buiten.
Voor de energie ligt de zaak eenigszins anders. Immers daar is een
belangrijke toevoer van buiten de aarde, in den vorm van in de
groeiende plant vastgelegde zonne-energie, waardoor de plantenwereld een soort accumulator van chemisch arbeidsvermogen vormt,
die door de dierwereld voor haar behoeften wordt gebruikt.
Het gedeelte van de plantenwereld, dat zonder hulp der dieren
moet worden verwerkt, doet dit veel langzamer, maar aan dezelfde
energiewetten gebonden en het is toelaatbaar, de geheele plantenen dierenwereld te beschouwen als een groote machine, die werkt
ten koste van een zeer kleine fractie (ongeveer J-milliardste) van de
totale door de zon uitgestraalde energie, nl. dat deel dat de aarde
bereikt.
Men zouonsvraagstukvanhetvergaan der organische stof kunnen
zien als een onderdeel van dat van den algemeenen kringloop der
elementen en voor elk element of verbinding, koolstof, stikstof,
phosphor, zuurstof, koolzuur enz. dien kring kunnen trekken en zoo
het levenslot van elk onderdeel der levende materie vastleggen. Dergelijke onderzoekingen kunt U in de betreffende literatuur uitvoerig
beschreven vinden en de uitkomsten zullen zonder twijfel Uw levendige belangstelling hebben. Zeleeren U, hoe de zuurstof waarschijnlijk een ingewikkelde reis heeft gemaakt, vóór ze,ten gevolge van het
leven van groene organismen, in de atmosfeer verscheen, die in den
oertijd dit gasniet bevatte,terwijl menaanneemt, dat de hoeveelheid
langzaam maar zeker bezigiste dalen; hoedestikstof, diein zulk een
overweldigende hoeveelheid in de atmosfeer aanwezig is, niettemin
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voor de levende wezens een moeilijk probleem vormt, omdat ze, met
een enkele uitzondering, niet de vrije maar slechts de chemisch gebonden stikstof kunnen gebruiken, zoodat de biologisch bruikbare
hoeveelheid slechts ongeveer 2 millioenste van de totale bedraagt.
Merkwaardig en waarschijnlijk van diepgaande konsequentie is het
feit, dat sedert betrekkelijk korten tijd de mensch in staat is, om die
hoeveelheid te vermeerderen, door de fabriekmatige productie van
stikstofverbindingen, die met de atmosferische stikstof bereid zijn.
Voegt men dit bij de, juist een eeuw oude, maar thans afnemende
winning van Chili-salpeter, dan moet het duidelijk zijn, dat de voorziening met gebonden stikstof niet onze grootste zorg uitmaakt.
Meer angst geeft in dit opzicht de kringloop van den phosphorus.
De totale voorraad aan dit voor het leven zoo gewichtige element is
beperkt, maar de menschelijke huishouding gaat er niettemin vrij
roekeloos mee om. Dit hebben vooral de berekeningen geleerd van
de hoeveelheden phosphorus, die met de menschelijke afvalstoffen
in rivieren en daarna in de zee terecht komen. Niettegenstaande een
deel daarvan in het zeeplankton wordt vastgelegd, is vrijwel alles,
mag men zeggen, voor den kringloop verloren.
Vergun mij echter, thans het vraagstuk van een anderen, meer
biologischen kant aan te pakken.
Ik zou daartoe in beschouwing willen nemen de biologische verwerking der afvalstoffen zelf,zonder onsomeenbepaald bestanddeel
te bekommeren, de wegen waarlangs die geschiedt, de organismen,
die erbij betrokken zijn. Het zal dan tevens noodzakelijk zijn, na te
gaan, wat er wordt van de levenlooze organische stof, omdat die een
zoo belangrijke rol speelt in het complex der gebeurtenissen.
De verschijnselen van het vergaan kent U allen: blad verwelkt en
verteert, eiwitstof kan in rotting gaan of gisting, waarbij brandbaar
gasontstaat;koolhydraten gevenweertotanderegistingen aanleiding
of tot verschimmeling, en al die primaire ontledingsprocessen vertoonen zich aan den onderzoeker in een belangrijke verscheidenheid,
afhankelijk van factoren als temperatuur, zuurstoftoevoer, vochtgehalte, maar steeds met het kennelijke streven tot afbraak in chemischen zin, meestal samengaande met oplossingof gasvorming. Vooral
belangrijk in dit opzicht is de invloed van de zuurstof, die vaak beslistoverdewijze waarop deverwerking zalplaatsvinden.Het maakt
b.v. een groot verschil of een afgevallen vrucht op de aarde of in een
diepesloot terecht komt,omdaar haarverder lotteondergaan. In het
eerste geval grijpt de zuurstof in en zullen waarschijnlijk schimmels
het meeste werk doen, dat door dezezeer grondig pleegt te gebeuren,
waarbij het koolhydraatmateriaal, waaruit de vrucht grootendeels
bestaat, op de kortste wijze tot koolzuur en water wordt verbrand.
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In diepwater echter,waar devrije zuurstof ontbreekt, kunnen slechts
intra- en intermoleculaire atoomverplaatsingen geschieden, waarbij
een of meer moleculen water kunnen meedoen, en waarbij allerlei
producten ontstaan, die in energieniveau niet 209 heel ver beneden
dat der uitgangsstoffen liggen. Het zijn typische gistingsproducten
diedanontstaan,verschillende organischezurenengassenalsmethaan,
koolzuur en waterstof.
Al deze processen vormen slechts een eerste inleiding tot de ingrijpende verandering, diedeafgestorven materie heeft te ondergaan.
Zij dragen den naam van dissimilatieprocessen. Ze zijn verschillend
voor verschillende bacteriegroepen, maar steeds aangepast aan hun
bijzonder karakter en kunnen worden weergegeven door chemische
reactievergelijkingen, onderworpen aan chemische wetten. Men
onderscheidt daarbij oxydatieve van fermentatieve dissimilatie; bij
de eerste speelt de zuurstof een rol en moet ook in de reactievergelijking worden verantwoord, bij de tweede isdit niet het geval. Deze
laatste zijn dan ookdetypisch luchtschuwe processen,waaraan zuurstof-vijandige of tenminste voor zuurstof onverschillige bacteriën
deelnemen. De eerste processen, die in karakter meer met verbrandingen overeenkomen, vinden hun oorzakelijke organismen onder
de zuurstoflievende, waaronder schimmels een belangrijke plaats
innemen. Maar er zijn er ook, die beide leefwijzen kunnen volgen,
met en zonder zuurstof, waarbij dan in beide gevallen verschillende
banen van afbraak worden gevolgd. Een merkwaardig voorbeeld
daarvan is de mucorschimmel, die bij luchttoevoer als langdradige
schimmel groeit en de producten der aerobe stofwisseling maakt,
terwijl ze zich bij afsluiting van de lucht als kogelgist voordoet en
de suiker omzet tot koolzuur en alcohol.
Maar deze producten der dissimilatieprocessen zijn maar zelden
reeds de eindpunten der afbraak, waarbij de opbouw der planten
begint. Meestal zijn de eerstgevormde stoffen weer de substraten
voor een nieuw afbraakproces, door een tweede groep bacteriën uitgevoerd, en dezekan weer door een derde eneenvierde of nog meerdere gevolgd worden, waarvan de volgende leeft van de producten
van de vorigen, tot uiteindelijk het stadium bereikt is, dat de laatste
producten voor de instandhouding van plantenleven geschikt zijn.
Om eenvoorbeeld te geven:wat kan het lot zijn van een hoeveelheid
plantenmateriaal, zeggen wij cellulose,dat aan de werking der bacteriën wordt onderworpen? Wij weten dat er zijn, die daaruit door
hydrolyse suikerachtige stoffen maken, die bij luchtafsluiting in
zuren, azijnzuur, boterzuur en gassen alswaterstof, methaan enkoolzuur overgaan.Eenvolgendproces maaktvandezurenweer methaan
en koolzuur, terwijl een derdevan het methaan weer koolzuur envan
de waterstof water maakt, zoodat langs dezen éénen weg (er zijn er
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meer) alleen koolzuur en water de eindproducten vormen, die ook
door directe volledige Verbranding uit de cellulose zouden zijn ontstaan.
Zoo zijn er meestal voor de totale afbraak van een bepaalde organische stof een groot aantal bacteriegroepen noodig en men kan zich
devraagstellen,of dezewelaltijd aanwezigzullenzijn opdeplaatsen,
waar zij noodig zijn. Het antwoordt luidt volmaakt bevestigend: de
natuur is ook in dit opzicht zoo onmetelijk rijk, dat in verreweg de
meeste gevallen niet één maar meerdere groepen bacteriën klaar
staan, om hun aanval te beginnen, zoodra eenige levende materie afsterft. Hun veelzijdigheid komt aardig aan den dag, als men de verwerking nagaat van allerlei stoffen, die aan het bacterieleven vreemd
zijn. Alswij b.v.aan depetroleum denken, 100jaar geleden op aarde
nog zoo goed als onbekend, dan zou men kunnen vragen, of er aanleidingisaantenemen,datdeopaardeaanwezigebacteriën tegenover
deze stof vreemd stonden, toen ze door menschenhanden aan de
aardoppervlakte werd gebracht. Mocht dit destijds al het geval zijn
geweest, wat zeer onwaarschijnlijk lijkt, vast staat, dat thans groote
groepen van bacteriën tot verwerking van petroleum in staat zijn,
wat maar gelukkig is,omdat bij het toenemende verkeer van motorbooten enolieschependetoestandvanhetopenbarewater bedenkelijk
zou worden, alsniet voor voortdurende verwijdering van petroleumen olieresten door de bacteriën gezorgd werd. En wat te denken van
niet in de natuur voorkomende stoffen, die door menschen synthetisch bereid zijn? Men kent er verscheidene, waarvan de verwerking
door bacteriënvaststaat,ofschoon dezetoch geengelegenheid hebben
gehad, dit te leeren. Men mag dus wel zeggen, dat de natuur steeds
zonder aarzelen ook aan buitensporige eischen weet te voldoen.
Heelvaakookdragen debetrokken levende organismen de kiemen
hunner latere vertering reeds bij zich, als 't ware op de loer liggend,
om hun werk te kunnenbeginnen. Wij weten dit van den mensch en
de warmbloedige dieren, bij wie op het oogenblik van hun sterven
de afbraakprocessen onmiddellijk beginnen, ja, bij wie men telkens
de gelegenheid heeft te bewonderen, hoe zij de steeds aanwezige
belagers in toom weten te houden, die toch van elke vermindering
van weerstand gebruik plegen te maken om ten aanval te trekken.
Maar ook weten wij het van bladen, van zoete vruchten als de wijndruif,diereedstijdens derijping bezaaid wordt met degistcellen, die
nadenplukden zoetenmosttotgistingzullenbrengen,ondersplitsing
van de suiker in alcohol en koolzuur, haar eerste afbraakproducten.
De alcohol moet nog een langen weg afleggen, hetzij tot verheugenis
of tot schade van den wijndrinker, of mogelijk nog op ardere wijze,
vóór hij eveneens tot koolzuur is geworden, het universeele koolstofvoedsel van de plant.
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Uit het tot nu toe gezegde zult U de juiste conclusie getrokken
hebben,datwijdebewerkersvandeze reeksenvanelkaar aanvullende
dissimilatieprocessen onder de micro-organismen te zoeken hebben.
Inderdaad, hier ligt het domein van bacteriën, schimmels en gisten,
die ieder voor zich of te zamen de taak vervullen, die ik zoo juist
omschreven heb. Heel gemakkelijk is hun werk dikwijls niet: hun
levensfunctie brengt nu eenmaal mee, dat ze slechts opgeloste of
gasvormige stof kunnen verwerken en daarom moeten onoplosbare
stoffen eerst tot oplosbareworden omgezet. Maar ookdaarvoor deinzen zij niet terug: met behulp van door hen afgescheiden enzymen
weten zij ookdeze moeilijkheid te overwinnen.
De studie van deze bacterie-enzymen vormt een geheel apart
hoofdstuk, nauw verwant met de biochemie. Hun voorkomen bij
verschillende bacteriën, het hoe van hun werking, de invloed daarop
door allerlei uiterlijke factoren, hun afscheiding, zuivering, samenstelling, vormen stof voor uitgebreide physico-chemische en biochemischestudie,waaraanverschillende onderzoekerszich methartstocht wijden en die reeds belangrijke resultaten heeft opgeleverd, al
kan ik niet ontkennen, dat een onbehagelijk gevoel mij bekruipt, als
ik waarneem, dat men aan de enzymen een steeds belangrijker rol
gaat toeschrijven en steeds meer tracht, elke levensfunctie der bacteriën tot een enzymwerking terug te brengen en daarmee het leven te
vangen in een, onafhankelijk van de levende cel verloopende, door
het enzym gestimuleerde chemische reactie. De cel wordt daarbij
gedegradeerdtoteenproducent enbehoedervanenzymen,eenenzymfabriek en -opslagplaats dus, waar zij goed verpakt en voor eikaars
inwerkingbeschut,voorradiggehoudenworden,omtewerkteworden
gesteld, als de cel eens een substraat te verwerken krijgt, waarop hun
eigenschappen zijn ingesteld. Die eigenschappen worden bovendien
als vrij specifiek beschouwd, zoodat bijna elk nieuw substraat, dat
door de bacterie blijkt te worden gesplitst, aanleiding geeft, daarvoor
de aanwezigheid van een nieuw enzym aan te nemen. Om uit te
maken,ofdegeblekenomzettingvanenzymatischen of metabolischen
aard is, pleegt men dan de betreffende bacteriën te laten inwerken
in tegenwoordigheid van een bacteriedoodende stof als toluol en
proclameert dan dewerkingalsenzymatisch, alsze desondanks doorgaat, als metabolisch, als ze dat niet doet.Hetwilmijvoorkomen, dat
men daarmee op een volkomen verkeerden weg is. Het is immers
door talrijke onderzoekingen komen vast te staan, dat met het reproductievermogen, dat door toluol kan worden vernietigd, nog niet de
anderefuncties van het protoplasma worden stopgezet enhetisdunkt
mij fout, deze overblijvende werkingen aan buiten het leven staande
enzymen toe te schrijven, tenzij men daaraan een geheel andere
definitie zou willen hechten dan de gebruikelijke. En evenzeer fout
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lijkt het mij,de afwezigheid van enzymen te willen concludeeren uit
hetverdwijnen van dewerkingbij toluoltoevoeging,omdatwij weten,
dat een echt biologisch enzym, als b.v. de saccharase, onderhevig is
aan den invloed van den physischen toestand der omgeving, zoodat
deniet-werkzaamheid ookdaaraanzoukunnenworden toegeschreven.
Ziethierdanhetstudieveldvandenmicrobioloogmetenkelepunten
afgepaald. U zult zijn warme belangstelling beseffen voor die kleine
organismen, aan welke een zoo uiterst belangrijke taak is toebedeeld
in het voorste legioen van den strijd tegen devervuiling. Hij zalalles
vanhen willenweten:hun gedaanteensamenstelling,hun vermenigvuldiging en levenswijs, en bovenal de werkingen, die zij vermogen
uit teoefenen, en diehij zalwillen toetsen aan dehen opgelegde taak.
En danzalhet U nietverwonderen,dat opdietaakendevervulling
daarvan een verschillende kijk mogelijk is: dat men misprijzend den
klemtoon kan leggen op het „bederf" dat zij veroorzaken, maar ook
sommige van hen goedkeurend kan toeknikken wegens de mooie
opbrengst aan een of ander technisch belangrijk product; dat men
henkanvreezenwegens de ziektewekkende eigenschappen, die sommige hebben ten opzichte van plant en dier, maar dat men dat ook
met een vergoelijkend oog kan bekijken, omdat die aantasting van
levende stof toch eigenlijk ook in het kader der opruimingstaak kan
worden gezien, al zijn wij den medicus en den phytopatholoog ook
dankbaar, dat zij hun best doen, de overijverigheid dier bacteriën
zooveel mogelijk te stuiten. Maar ten slotte en bovenal kan men hen
tochalsnuttige,hard werkendevrienden begroeten,en trachten, hun
ijver in goede banen te leiden, zoodat hun afbrekende arbeid in een
nuttige wordt omgezet.
Een hoogst belangwekkend gebied voor dezen microbenarbeid ligt
nu op het terrein van land- en tuinbouw. Het is daar dat alle takken
vanmicrobiologischewetenschap,behalvedezuivermedische,samenkomen en hun bijdrage leveren tot de kennis en de beheersching van
deprocessen, dieleiden moeten tot de meest doelmatige verstrekking
van voedsel aan nuttige plantengewassen. De bemestingsleer, de
landbouwscheikunde, de mycologie en Phytopathologie reiken hier
aan de microbiologie de hand tot het gezamentlijk bewerken van dit
voor de menschelijke huishouding zoo belangrijke terrein.
Het ligt wel in de rede, en U zult het mij wel ten goede houden,
dat ik op deze plaats en op dit tijdstip wat nader inga op het belang,
dat de microben voor de landbouwkundige bedrijven hebben. En
in het kader van mijn eigenlijke onderwerp denk ik dan natuurlijk
allereerst aan demineraliseering van dein den akker gebrachte meststoffen. Dat daarbij micro-organismen de hoofdrol spelen is een nog
eerst ongeveer 70jaar oudinzicht,evenjongdusalsde microbiologie
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zelf. Daarvóór ontbrak het weliswaar niet aan theorieën, maar ze
beweerden meer dan ze bewezen, en het chemisch eindpunt der omzettingen was wel in groote trekken bekend, maar het onderzoeken
van den weg waarlangs dit bereikt werd beschouwde men veelal ajs
bijzaak. Sedert dien is daarin een radicale verandering gekomen,
waardoor een ontzaglijk veld van nieuwe microbiologische studi«
werd ontsloten. Men is tot het inzicht gekomen, dat men met recht
magsprekenvaneenbodempopulatie dermicroben,voorhaarvoedsel
afhankelijk vanderesten vanhetplantenleven, terwijl deplant weder
rekent op de microbenwereld om die resten af te breken en daaruit
nieuw plantenvoedsel op te bouwen. Dat woord microbenwereld is
inderdaad niet teweidsch:in een goed gecultiveerden akker iser een
talrijke en zeer gevarieerde bevolking in rusteloozen gezamentlijken
arbeid aan haar taak bezig, ademhalend alsplant en dier en zoodanig
evenwichtig uitgebalanceerd, dat plaatselijke storingen slechts een
voorbijgaanden en spoedig gecorrigeerden invloed hebben. Behalve
uit een werkelijk ontzaglijk aantal bacteriesoorten, in verschillende
stadia van activiteit, bestaat ze uit protozoën, algen, schimmels en
tallooze soorten van hoogere organismen, en ze is een bron van niet
eindigendevreugdevoorhen,diehoudenvanhetkweeken,verzorgen
en bestudeeren van micro-organismen, zoo goed als van hen, die
belangstellen in de chemische reacties, die zij tot stand weten te
brengen. Van deze laatste trekken vooral de omzettingen der stikstof
de aandacht. Daaraan is een interessant en instructief stuk wetenschappelijke geschiedenisvastgeknoopt,waaraanvooraldenamen van
BOUSSINGAULT, ScHLOESSiNG,BERTHELOT verbonden zijn en waarbij
men na veel afdwalingen tot het juiste inzicht kwam, dat de nitraten
het eigenlijke stikstofvoedsel van de meeste planten vormen, en dat
dan ook de bacteriepopulatie van den bodem samenwerkt, door juist
dezestoffen uit deorganischestikstofverbindingen tebereiden, waarbij de ammoniak een belangrijk tusschenproduct vormt. Ik moge
daarbij aan SÖHNGEN'S belangrijken arbeid over de werkzaamheden
der ureumbacteriën herinneren, die zichwaardig bij dievan illustere
voorgangers als MIQUEL en BEIJERINCK aansluit. Dat bovendien nog
de atmosferische stikstof op verschillende wijzen door bacteriën kan
worden vastgelegd, een proces waarover wij belangrijk werk danken
aan BERTHELOT, HELLRIEGEL en WILFARTH, aan BEIJERINCK en aan
WINOGRADSKY, wilik hier slechts terloops vermelden, omdat het niet

bij mijn eigenlijke onderwerp behoort.
Sedert dienheeft menweleenswatveeldebacteriëninhet middelpunt derbelangstelling geplaatstbij depogingen omtusschen vruchtbaarheid en bacteriepopulatie verband te leggen, daarbij vergetende,
hoezeer deze het samenleven met andere organismen van noode
hebben, opdat het grootste profijt voor den akker resulteeren kan.
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De proeven met zgn.partieelesterilisatievan den bodem met behulp
van chloroform of zwaveldioxyde hebben wel bewezen, dat door het
op deze wijze dooden der hoogere organismen het evenwicht wordt
verbroken endebacteriën,waarvan demeestedebewerkingoverleven,
tot bovenmatige ontwikkeling geraken.
Hetisweer WINOGRADSKYgeweest,dieinzijn studiesvan delaatste
jaren gewezen heeft op het onbevredigende van het isoleeren en bestudeeren van reinculturen van allerlei aard, en die met woord en
daad de studie van den bodem-zooals-hij-is aanbeveelt. Men mag
aannemen, dat deze aansporing niet zonder gevolgzal blijven en dat
dergelijke onderzoekingen voor de kennis van de gebeurlijkheden in
den akker van groot belang kunnen worden.
En dan zie ik daarnaast een gebied van studie en toepassing, waar
men onze bacteriën te hulp roept voor belangrijke opruimwerkzaamheden en dat is het verwerken van vaste en vloeibare afvalstoffen
der menschelijke huishouding. Waar voor de eerste niet de directe
verbranding wordt toegepast, daar geschiedt de verwerking altijd
langs biologischen weg, onverschillig of men vuilnisbelten inricht,
het vuil in den grond graaft of het in openbaar water deponeert. De
composteering, zooals de gemeente Den Haag die thans toepast, is
een verfijnde uitwerking van hetzelfde biologische principe. Eiken
nacht worden de verzamelde afvalstoffen vandaar naar Drente vervoerd,waarzena behoorlijke bevochtigingtot grootehoopen worden
gestort en aan zelfvertering worden overgelaten, die onder sterke
temperatuursverhooging in enkele weken pleegt te zijn voltrokken.
Deze methode is geschoeid op de leest van de in Italië en Frankrijk
toegepaste werkwijze van BECCARI, die het bevochtigde vuil stort in
betonnen cellen,waarin geforceerde trekzorgtvoor den luchttoevoer,
die voorwaarde is voor een goede werking. Ik noemde U vroeger
reeds de zuurstof als uitermate belangrijken factor voor het verloop
der dissimilatieprocessen. Hier is nog weer een voorbeeld, waarbij
Zevooreenexplosie-achtigewarmteontwikkelingzorgt,dietottemperaturen van omstreeks 70° C. leidt, en die er in hooge mate toe bijdraagt, een geheel uitgewerkt en stabiel product te verkrijgen, dat
elk karakter van vuil verloren heeft en sterk aan tuinaarde doet
denken.
Wat het rioolwater der menschelijke huishouding betreft, wijs ik
U op de groötscheepsche biologische reinigingsinstallaties, die overal
in de wereld zijn en worden gebouwd (deVereenigde Staten hebben
daarvooralleenin 1935S 200 millioen uitgegeven!) en waarmendeze
verwerking evenzeer doelbewust langs die banen leidt, waarbij de
bacteriën hun beste kansen krijgen en eindproducten ontstaan, die
dehinderlijke eigenschappenvanverseheafvalstoffen verloren hebben
en een zekere mestwaarde vertegenwoordigen.
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Ik moet nog wijzen op een groeiend streven, om het rioolwater
voor directe akkerbemesting te gebruiken. Reeds in de kindsheid
der afvalwaterzuivering bestond dit, doch het kwam in discrediet,
omdat de toepassing groote oppervlakten eischte en men zich kon
permitteeren eenigszins roekeloos met de mestende bestanddeelen
om te gaan. Het terugkeeren tot deze methoden, in verbeterde toepassing, is in de tijden van nu een economische kwestie.
Ik moet ook het belangrijke gebied der drinkwaterzuivering gedenken,waar aan debacteriën een belangrijke rol bij dezuivering is
toebedeeld, doch waar zij met snooden ondank plegentewordenbejegend, omdat de waterleidingtechnicus er een eer in stelt, drinkwater met zooweinig mogelijk bacteriën af te leveren en daarom niet
schroomt, zijn trouwe medewerkers na gedanen arbeid met behulp
van chloorgas tot op den laatsten uit te moorden!
Dan worden zij met meer égards behandeld in de zuivelindustrie,
waarvan het eigenlijke doelis,dezooweinig houdbare melkin houdbaarder producten om te zetten: karnemelk, boter, kaas, yoghurt
enz. En dan moeten daarnaast de industrieën van de zuurkool en
andere verzuurde landbouwproducten, als augurken en veevoeder,
genoemd worden. Daar is men dankbaar voor de werkzaamheid der
bacteriën en kweekt ze met zorg, om een zoohoudbaar en smakelijk
mogelijk product te krijgen. En toch, ook hier blijven de bacteriën
binnen hun rol van afbrekers, maar alle genoemde processen hebben
dit gemeen, dat allerlei suikerachtige stoffen daarbij in melkzuur
worden omgezet en het is aan dit zuur, dat de afbraakvertraging te
danken is, die wij als conserveering der bedoelde voedingsmiddelen
prijzen.
Ziet hier, waarde hoorders, een oppervlakkigen blik over eenige
zeer belangrijke gebieden van afbraakwerkzaamheden der microben.
Maar daarbij is toch één zeer belangrijk punt buiten beschouwing
gebleven en dat ishet inzicht, datal deze processen, dieikonder den
naam dissimilatieprocessen samenvatte, alleen maar kunnen geschieden, indien en voor zoover de bacteriën gelegenheid krijgen
zichtevermeerderen. Ja, men magzelfs zeggen, dat dit laatste eigenlijk het primaire is, en dat de afbraakreacties slechts middelen zijn
om dat te bereiken. Deze middelen zijn noodzakelijk, omdat voor
de vermeerdering der bacteriën opbouw van organische stof noodig
is, die veel energie vereischt, en de bacterie, die niet als de hoogere
planten in staat is, de energie van de zon te gebruiken, kan zich de
noodige hoeveelheid alleen verschaffen met behulp van de dissimilatieprocessen, diezonder uitzondering naar productenvaneenlagere
gezamentlijke energie voeren, zoodat bij alle een zekere hoeveelheid
daarvan disponibel komt.
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Het blijkt dus,datdebacteriën hunwerk niet om-niet doen, maar
dat zij een gedeelte der te verwerken stof ten eigen bate opeischen,
om er methulp vandedissimilatieprocessen energie aante onttrekken, die voor hun vermeerdering noodig is. Met andere woorden:
geen afbraak van organische stof zonder opbouw, en dan zoumen
geneigd zijn, zich met eenigen schrik af te vragen: wat baat hetof
de bacteriën alwerkzaam zijn inhetafbreken vandoode stof, om de
resten weer aandeplanten ter beschikking te stellen, alszedat niet
kunnen doen zonder tegelijk weer levend materiaal, hun eigen cellichaam, daaruit optebouwen. Ikbenblij Uindatopzichttekunnen
gerust stellen met de verzekering, dat de opgebouwde hoeveelheid
bij de afgebrokene zeer verten achter staat en dat de microbioloog
telkensgelegenheidkrijgt, zichteverbazen overdegrootehoeveelheid
verwerkte materie, diemeteen geringen bacteriegroei samengaat.
Maar intusschen,eristochweereenzekerehoeveelheid organische
stof ontstaan, enhetloont de moeite, even ophetlot daarvan nader
in te gaan.
Bij de fabricatie van gist is de groei der organismen zelfs hoofdzaak geworden enhetbedrijf wordt daar zoogeleid, dateenbelangrijk deel der beschikbare hoeveelheid organische stof tot nieuwe
cellen wordt opgebouwd. Maar defabrikant kantoch niet vermijden,
dat een gedeelte van zijn materiaal tot alcohol en koolzuur wordt
afgebroken, ter levering van voor den gistgroei noodige energie.
MaarookoverigenszalUhetfeitvanhetontstaanvannieuwelevende
stof tijdens deafbraak niet onbekend zijn: schimmelhuiden, dieonze
voedingsmiddelen „bederven" (lees:afbreken), vliezen ophet water,
waarin bloemen lang gestaan hebben, hetzijn alleweegbare hoeveelheden organisch materiaal, ontstaan als direct en onvermijdelijk
gevolgvandeafbraak vaneenveelgrooterehoeveelheiddoodematerie.
Wat gebeurt er met die levende producten van den opbouw?
Zonder twijfel sterft eendeel daarvan opnormale wijze, envermeerdert daardoor dehoeveelheid teverwerken doode stof, waaraan weer
andere bacteriën hun krachten wijden. Er zijn verder aanwijzingen,
door SÖHNGEN voor het eerst gevonden, dat er ook bacteriën zijn,
door hem bacteriovoren genoemd, die zich uitsluitend met andere
bacteriën voeden. Maar zonder twijfel dient een grooter deel tot
voedselaanhooger georganiseerde organismen, deprotozoën, enhun
verspreiding in de natuur is weer zoodanig, dat men hun opbloei
vooral daarindenatuur kanwaarnemen,waar tevoren bacteriënhun
werk gedaan enzichvermeerderd hebben. Zijkunnen in verhouding
tothunlichaamsgewicht kolossalehoeveelhedenbacteriën verorberen,
maar lijden weer aan hetzelfde euvel als deze: dit opruimingswerk
gaatweergepaard metgroei,dusopbouwvan eigen lichaamssubstantie en het afscheiden van zekere organische uitscheidingsproducten.

Met deze laatste kunnen bacteriën afrekenen, maar de protozoënlichamen vragen op hun beurt om verdere verwerking. Ook hiervoor
heeft denatuurgezorgdenzoozijnerweereenigegroepenvanorganismen, die zich met protozoën voeden, en ten hunnen koste lichaamssubstantievanweerhoogere orde opbouwen naast afbraak-producten
vanlagere soort. Deze reeks van elkaar opetende organismen belandt
spoedig bij de visschen en van dezetotdenmenschiseenlaatstestap
vandencyclus,dieinonzebeschouwingbijmensch,dierenplantbegon.
Een hoogst belangwekkende toepassing van dit alles kan ik U
noemen in de zgn. vischvijvermethode der afvalwaterzuivering.
Daarbij voert men het met schoon water verdunde rioolwatereener
menschengemeenschap door zorgvuldig gebouwde vischvijvers,
waarin gedurende den inwerkingstijd de juist zoo onvolledig door
mij beschreven reeksen van organismen zich ontwikkelen, die eenerzijds door afbraak de ingebrachte afvalstoffen mineraliseeren, en
daarmee voor plantenvoedsel geschikt maken, anderzijds nieuwe
organische stof leveren, waarop in de vijvers gepote jonge karpers
en zeelten zich kunnen ontwikkelen. Het resultaat der geheele bewerkingis,dat hetingebrachte rioolwater alsonschadelijk vijverwater
debassinsverlaat, terwijl zichvanvoorjaar tot najaar een hoeveelheid
eetbare visch ontwikkelt, die voor de groote installatie te München
is bepaald op ongeveer 250g per hoofd der op de rioleering aangesloten bevolking per jaar. Voor geheel München bedraagt dit ongeveer 120.000kg. In de vijvers ontwikkelt zich tevens een vegetatie
van groene planten, die een uitstekend voedsel zijn voor eenden, die
een tweede levend product uitmaken van alle in den vijver gedeponeerde doode materie.
Zoomogeikereenigermatein geslaagd zijn, U duidelijk te maken,
dat de afbraakprocessen in de natuur niet geheel in één richting
verloopen, maar als een eenheid van tegendeelen zijn samengeweven
methetomgekeerde,opbouw,welkelijn men zelfstotde oorspronkelijke vervuilers, mensch en dier kan doortrekken. De lijn van de
afbraak kan men, via vele tusschenstadia, vervolgen tot de voor den
plantengroei zoonoodige voedingsstoffen koolzuurgas en ammoniakof salpeterzure zouten.
Verwondert het U dan nog, dat de microbioloog zich verheugt
over de wijdheid van zijn arbeidsveld en over het groote belang dat
hetheeft voorhetlevenopaarde?En hoeveelgrooteriszijn vreugde,
als zijn studie hem het besef geeft, dat het „tot stof zult gij wederkeeren" niet zootroosteloos isalsmen oppervlakkig geneigd zou zijn
te denken, doch dat dit stof, wel verre van verloren te gaan, steeds
weer tot nieuw leven wordt gewekt.
Alsik er in geslaagd ben, in dit uur iets van dit besef bij U levend
te maken, dan zal ik mij daarmee rijkelijk beloond weten.
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Mijne HeerenCuratoren dezerHoogeschool,
Dat Gij mij ter benoeming aan Z.Exc. den Minister hebt willen
voordragen, ofschoon ik toch in landbouwkringen een nagenoeg
onbekende was, stel ik op bijzonder hoogen prijs. Het beteekent een
wissel op mijn vermogen tot aanpassing aan de omstandigheden van
mijn nieuwen werkkring, die ik mijn uiterste best zal doen, volledig
tehonoreeren. Indien ikerin geslaagdben, U in dituur tedoenzien,
van hoe een eminent belang voor den landbouw een tak van wetenschap is, die zich uitstrekt zoowel over agrarische en economische
vragen als over die van zuivel, gistingsbedrijven, conservenindustrie,
waterzuivering, afvalwaterreiniging en nog vele andere, dan zal het
U duidelijk moeten zijn, dat men een leeropdracht als de mijne niet
anders dan met groot enthousiasme kan aanvaarden, en dan weet ik
zeker, dat ik voor de vervulling van mijn taak op Uw onmisbaren
bijstand zal mogen rekenen. Dat ik op dit moment mijn betreurden
voorganger SÖHNGEN herdenk, wiens naam totver over onze grenzen
bekendheid heeft verworven, zal U niet verwonderen.
Mijne HeerenHoogleeraren en Docenten derLandbouwhogeschool,
Uit watikzeideoverdeveelzijdigheid der microbiologische wetenschap zult gij mijn diep besef begrijpen, hoezeer ik onmachtig zal
zijn, mijn taak naar behooren te vervullen, als ook Gij mij daarbij
niet Uw steun verleent. De tijd van zelfgenoegzaamheid der wetenschapbehoort tot hetverleden enbijmijbestaathetvastevoornemen,
contact te zoeken waar ik maar kan en hulp te vragen en samenwerkingtebevorderen, waar gij mij diemaar wilt geven. Ikben overtuigd,datikU inditstrevenniettegenovermij,maarnaastmijvinden
zal.Voor de nu reedsvan sommigen Uwer ondervonden vriendelijke
tegemoetkoming mijn besten dank.
In het bijzonder mogeikeenwoord van dank richten tot U, Hooggeleerde VAN LOGHEM. Het is juist 124 jaar geleden, dat ik mijn
intrede deed als assistent in Uw laboratorium. Sedert dien tijd hebt
gij niet opgehouden, mij Uw helpende belangstelling te schenken,
ook toen mijn benoeming tot lector mij naar een andere Faculteit
deed overgaan. Ik zal U daar steeds onverminderd dankbaar voor
zijn. Ikbetwijfel het zeerofikopdezeplaatszoustaan, indien gij mij
niet een zooprachtige gelegenheid tot werken hadt geboden.
Ik neem tevens afscheid van U, mijne heerenHoogleeraren enLectorenvan de Faculteit der Wis- en Natuurkunde aan de Universiteit
van Amsterdam. Met vele Uwer heb ik persoonlijk contact gehad,
waaraan ik,weest daarvan overtuigd, de aangenaamste herinneringen
meeneem. In het bijzonder gij, Hooggeleerde VANDER WIELEN, hebt

68
mij een welwillendheid betoond, die ik niet licht vergeten zal. •
Ik dank ook U, Hooggeleerde SCHÜFFNER, voor Uw vriendelijke
belangstelling in mijn werk. U waar noodig te kunnen helpen was
altijd een groot genoegen.
Eenwoordtotafscheid ookaanmijn assistenten en oud-assistenten,
die mij steeds door hun hartelijke medewerking de vervulling van
mijn taak hebben verlichtten ook aan het personeel van het Laboratorium voor de Gezondsheidleer, van wie ik nooit anders dan tegemoetkoming en medewerking heb mogen ondervinden.
Ten slotteeenwoordtotU,DamesenHeerenAssistentenenStudenten derLandbouwhogeschool. Als Gij het in dit uur gesprokene begrijpend hebt verstaan, zult gij mijn neiging beseffen om mijn toga
af te leggen en tezamen met U op te trekken naar ons mooie laboratorium en aan het werk te gaan! Er is nog zoo ontstellend veel te
doen! En ik doe dan ook een dringend beroep op Uw ijverige medewerking. Uw leergierigheid, Uw jeugdig enthousiasme voor de
wetenschaphebiknoodig,zoogoedalsgijhetnietkunt stellen zonder
mijn goede voorbeeld en mijn toewijding aan Uw belangen. Laten
wij elkander beloven trouw te blijven aan het ideaal der wetenschap,
waarmee niet te transigeeren valt en dat den student moet behoeden
voorhetafdalen tothetniveauvandendictaatschrijvenden collegiant,
die slechts het hem geleerde lesje kan opzeggen. Dan zult Gij mij
steeds welkom zijn en mij bereid vinden, Uw enthousiaste gids te
wezen op de doornige paden der wetenschap, waar de moeiten en
perikelen plegen te vervloeien tot kameraadschap en elk bereiken
van het gestelde doelonzehartenvrijmaakt enverheft. Tot U herhaal
ik het woord, dat PASTEUR in moeilijke tijden placht te gebruiken:
laboremus, laat ons arbeiden!
Ik heb gezegd.

6. MOMENTEN UIT DE OPTISCHE AFSTANDSMETING
REDE, UITGESPROKEN BIJ DE AANVAARDING VAN HET AMBT VAN LECTOR
AAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL TE WAGENINGEN
OP MAANDAG 2 9 JUNI 1 9 3 6 DOOR

A. KRUIDHOF
Mijne Heeren Curatoren,Hoogleeraren,Lectoren,Docenten,Dames en HeerenAssistenten en Studenten der
Landbouwhoogeschool, en Gij allendiedeze plechtigheid
met Uwetegenwoordigheid vereert.
Hoeweldelandmeetkundigemethodenvoor eengrootdeelzijn gegroeid onder de druk van de maatschappelijke behoeften, zouden zij
nooit de hoogte hebben bereikt, waarop zij nu staan, en zouden zij
nooit desocialediensten hebbenkunnen bewijzen diezijnu bewijzen,
wanneer de wetenschap haar niet de hand had toegestoken.
In de ontwikkeling van de kunst van het kaartenmaken, zien wij
dan ook telkens practische en wetenschappelijke werkers in nauw
contact met elkaar.
Reeds in de oudheid zien wij hoe het zich ontwikkelende verkeer
een middel zoekt om dewegvan plaats tot plaats terug te vinden, en
hoe het dat middel vindt in de opeenstapeling van gegevens op de
wijze van een reis-routekaart. Daarnaast werden de gegevens verzameldengeordenddoordegenen,diezichbezighieldenmetbespiegelingenover devorm der aarde enwij zienontstaan deatlasvan Ptolomeus, waar een weloverdachte kaartprojectie de grondslag isvoor de
verwerking der gegevens.
Wij leven nu in de twintigste eeuw en het aantal kaarten is even
ontelbaar alshet aantal diensten die zij bewijzen. Het iszoo vanzelfsprekend,datwijdezestilledienaren hebben, dat weonsmaar zelden
bewust zijnvan demoeiten enzorgen diehun ontstaan begeleid hebben. Totdat wij er toe moeten overgaan zelf een kaart te maken, of
een diepgaand gebruik moeten maken van bestaande kaarten.
Wanneer wij dan aankloppen bij wetenschap en praktijk omvoorlichting en hulp, zullen zij op bijna al onze vragen een antwoord
kunnen geven. Zij zullen ons kunnen vertellen hoe de onderlinge
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ligging van punten op aarde bepaald kan worden door middel van
astronomische plaatsbepalingen, van driehoeksmeting, van polygoneering, en lengtemeting, óf zij zullen ons inwijden in de geheimen
van de luchtfotogrammetrie. En zij zullen zeker niet vergeten de
instrumenten te vertoonen, die het werken tot in bijna iedere gewenschte graad van nauwkeurigheid mogelijk maken. De mensch
uit de praktijk zal zeggen, hieraan hebt gij meer dan voldoende, de
man van wetenschap belooft nog iets beters te zullen maken. Ik ben
van meening dat aan een Hoogeschoolbeidehoudingen hun recht en
hun plicht hebben.
Onder degenen die zelf kaarten moeten maken, of kaarten zullen
moeten gebruiken, nemen de landbouwkundige ingenieurs en de
houtvesters een belangrijke plaats in. De houtvester die zijn boschbedrijf in kaart moet brengen, zal op de hoogte moeten zijn van de
methoden die op de meest economische wijze een voldoend nauwkeurig resultaat opleveren. Anderen zullen moeten weten hoe bestaandekaarten kunnen worden gebruikt voorhet ontwerpen van hun
plannen. Sommigen zullen in een zoodanig nauw contact met landmeetkundig werk staan, dat zij een goed inzicht daarin niet kunnen
missen.
De bodemkartograaf moet de bestaande en voor dit doel een zeer
juiste grondslag gevende kadastrale kaart kunnen aanvullen, zoodat
het een kaart blijft, en niet wordt een mooi plaatje zonder zin en
zonder nut.
De cultuurtechnicus die zijn ontwateringen en bevloeiïngen, zijn
wegen, waterloopen en dijken, zijn ontginningsplannen zal hebben
te ontwerpen, en bij ruilverkavelingen in voortdurend contact met
den landmeter van het Kadaster zal moeten staan, zal op de hoogte
moeten zijn van de mogelijkheden die in de kaart verborgen zijn, en
deze moeten kunnen benutten.
Welkebelangrijke roldekaart,eninhetalgemeen: landmeetkundig
werk,bij deuitvoering vanruilverkavelingen vervult, wilikin 't kort
schetsen.
Wanneer dê bezitstoestand van eenig gebied zoo versnipperd is,
dat economisch gebruik isuitgesloten, bestaat demogelijkheid daarin
door middel van ruilverkaveling op grondige wijze verandering te
brengen. Bij de campagne diewordt gevoerd omde eigenarenin hun
eigen belang te overtuigen van het nut van ruilverkaveling speelt de
kaart een sprekende rol. Inkleuring van de oude bezitstoestand en
het aangeven van een plan voor eenmogelijkenieuweindeeling, geeft
den propagandist stof tot overtuigende redevoeringen.
Devragen die gesteld worden, kunnen voor een groot deel slechts
landmeetkundig beantwoord worden. Wanneer dan, nadat een groot
aantal bezwarenisweerlegd,destemmingkomtentot ruilverkaveling
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wordt besloten, begint de eigenlijke uitvoering, waarbij de kaart de
basisis.De eigendomstoestand wordtovergenomen van de bestaande
kadastrale kaart. Om de waarde van ieders bezit te berekenen is het
noodig dat de gronden worden geschat. De grond wordt daartoe ingedeeld in klassen. De klassegrenzen worden op het terrein uitgezet
en door middel van een speciaal daarvoor gebruikelijke methode opgemeteneninkaartgebracht. Schatting enmetinggaanhand in hand.
De op.de kaart gekarteerde klassegrenzen verdeden ieder perceel in
verschillende stukken. Oppervlakteberekening en vermenigvuldiging
met de waarde per H.A. levertvaniederperceeldegeschattewaarde
en doorsommeering,vooriedereneigenaardewaardevanzijngeheele
bezit. Intusschen isaan dehandvanwaterpascijfers eenwaterloopennet ontworpen, en voor de ontsluiting van de toekomstige perceelen
een voldoend aantal wegen. Voorloopig is dit ontwerp slechts op de
kaart aanwezig.Door deomgrenzing van wegen enwaterloopen wordendeblokken gevormd, waarin denieuwe indeeling zalmoeten worden ontworpen.
Gewapend met deze kaart wordt door de Plaatselijke Commissie,
waaraan als onmisbare hulp een landmeter van het Kadaster is toegevoegd, dewenschzitting gehouden. Daar komt ieder deplaats aanwijzen, waar hij het liefst zijn nieuwe kavelzou zien liggen. Hoe zeer
de kaart daarbij gebruikt wordt, blijkt wel uit de toestand voorenna
de wenschzitting.
Een geheele nieuwe opmeting van het ruilverkavelingsblok dient
alsgrondslag voor het ontwerpen van de nieuwe indeeling. Vaak zijn
intusschen de wegen en waterloopen op het terrein uitgepaald en
aan de technische grondslag opgemeten, soms worden zij eerst in
kaart gebracht. Daar de nieuwe indeeling weer gebaseerd moet zijn
op de schatting, wordt deze binnen de blokken in kaart gebracht. De
blokken worden verdeeld in elementen. Van elk element wordt de
waardeberekend.Daarnakandenieuweindeelingontworpenworden.
Begonnen wordt met een globale toedeeling, waarbij het rekening
houden met dewenschen, met de totaalwaarde, de soort, kwaliteit en
ligging van de ingebrachte gronden, een passen en meten en overwegen met zich meebrengt waarvan iemand, die dat niet heeft meegemaakt geen begrip kankrijgen. Wanneer deglobaleligging door de
eigenaren aanvaardis,komt het berekenen van detoekomstige eigendomsgrenzen aandeorde.Hierbewijzendeelementengoedediensten,
ieder eigenaar krijgt een aantal geheele en een gedeeltelijk element.
Zoo komt van ieder precies vast te staan welke kavel hij krijgt en
waar de grenzen van die kavel liggen. Wanneer dit plan gesanctioneerd is door de toestemming der eigenaren, worden de grenzen op
het terrein uitgezet enkan, nadat intusschen ookhetwegen-enwaterloopennet is aangelegd, de boer zijn nieuwe kavel in bezit nemen,
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Voor de eigenarenis hiermee de ruilverkaveling tot stand gekomen.
De landmeter maakt uit zijn gegevens een nieuwe kadastrale kaart en
een akte besluit dit belangrijke werk.
Ik gaf hier deze»opsomming van deonderdeden van een cultuurtechnisch werk om het belang van de kaart te doen uitkomen.Opde
eigenlijke landmeetkundige werkzaamheden die bij het tot stand
komen van dekaart moeten gebeuren ging ik niet in. Het ligt in'mijn
bedoeling voor een der landmeetkundige methoden speciaal uw aandacht te vragen.
De afstandsmeting neemt onder hen een bescheiden doch zeer
belangrijke plaatsin.Het isvooralomdatzij naast de fotogrammetrie
in den laatsten tijd in het middelpunt der belangstelling staat, dat ik
op haar nader in wil gaan.
De meest gebruikelijke wijze van afstandmeten is wel die met de
meetband. De meetketting, het meetlint, deduimstok enhet uitstappen zal ik op dit oogenblik laten rusten. Met de meetband en goede
meetarbeiders is in gunstig terrein een nauwkeurigheid en een snelheid van meten te bereiken, die aan de meeste eischen kan voldoen.
Wanneer de band strak wordt getrokken en de pennen goed recht
worden gestoken ishet niet noodig, dat bij een heen- en terugmeting
van dezelfde afstand eengrooterverschildan2c.M.per 100M. wordt
gevonden. Of degevonden afstand dan dejuiste ishangtvooralafvan
de temperatuur. Bij een temperatuurverschil van 20° Celsius vinden
we een lengteverschilvanongeveer2,5c.M.per 100M.Vaakisechter
het temperatuurverschil veel grooter.
Wanneer het terrein ongunstiger wordt, bijvoorbeeld begroeid met
langgrasofriet,onderwaterstaat,wanneer hetsterkhellendis,wordt
het meten met voldoende nauwkeurigheid moeilijk en gaat het meer
tijd kosten.
Voor dezeterreinen komt devraag naar voren of andere methoden
in staat zijn zonder tijdverlies een voldoende nauwkeurigheid te
leveren. HAPPACH 1 ) trekt aan het eind van zijn artikel: „Warum
LattenvermessungbeiPolygonseiten?"devolgendeconclusie:„...,so
steht dennoch fest, dasz die Bandmaszmessung, auch bei Gefällen
bis zu 5°,der Lattenmessung qualitativ durchaus ebenbürtig ist. Bei
gröszere Gefällen kommt ohnehin nur Staffelmessung im Frage,
bei der ebenfalls dieBandmaszmessung ihren Mann steht,oder aber
die optische Entfernungsmessung,... Freilich drängt sich bei der
Diskussion der oben aufgestellten Anforderungen an das Meszgerät
bzw. das Meszverfahren unwillkürlich die Ueberlegung auf, dasz
diemodernen optischen Verfahren doch in weit höherem Masze als
J

) Dr HAPPACH:"WarumLattenvermessungbeiPolygonseiten?"Alg.Venn.
Nach. 1935,blz. 271.
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die besprochenen direkten diesen Forderungen genügen, und es ist
in hohem Masze verwunderlich, das? die Verwaltung den Gebrauch
optischer Meszgeräte nur in ungünstigem Gelände ausnahmsweise
gestattet,..."
Hiermede introduceer ik bij U de optische afstandsmeting en ik
stel mij voor enkele momenten uit haar geschiedenis naar voren te
brengen.
Om het moeilijke, in sommige gevallen onmogelijke van de gewone
lengtemeting te ontgaan, heeft men reeds lang de mogelijkheid van
optische meting overwogen. Volgens MESSERLY X) heeft de astronoom
WILLIAM GASCOIGNE voor het eerst in 1638 een instrument geconstrueerd, een micrometer, waarmee hij o.a. de afstand van de maan
tot de aarde mat, en waarmee men, volgens FOWLEY, ook op aarde
afstanden kon meten. De Italiaan MONTANARI mat in 1674 afstanden
doorhetaanbrengenvaneendradenstelsel ineenkijker.De Engelschman WILLIAM GREEN beschreef in 1778 een kijkervoorzienvan schalen ten behoeve van de afstandsmeting. JAMES WATT gebruikte in
1771 een dergelijk instrument voor topografische opnemingen.
De nauwkeurigheid liet echter nog veel te wenschen over, en eerst
doordat REICHENBACH 2 ) in 1810 een kijker met afstandsdraden combineerde met een zelfleesbaak kwam de optische afstandsmeting op
hooger peil. Het gebruik wordt algemeener en ook de landmeetkunde
gaat er zich van bedienen.
De zelfleesbaak in zijn eenvoudigste vorm iseenvertikalein d.M.
en C.M.verdeelde lat. Deze baakwordtgeplaatst inheteene eindpunt
van de te meten afstand, terwijl een theodoliet in het andere eindpunt
wordt opgesteld. In de kijker van de theodoliet zijn twee horizontale
afstandsdraden aangebracht ongeveer in het brandvlak van het oculair.Hetoculairkantenopzichtevandedradeneenweinig verschoven
worden, zoodat verschillende waarnemers de draden voor zich scherp
kunnen stellen. De oculairbuis is, tezamen met de draden,inderichtingvandeoptischeasvanhetobjectiefverschuifbaar,zoodatdedraden
achtereenvolgens geplaatst kunnen wordeninhetbeeldvlakvaneenop
verschillende afstanden voor de kijker geplaatste zelfleesbaak. Bij het
verschuiven der oculairbuis doorloopen de draden twee platte vlakken. Deze worden in de voorwerpruimte van het objectief afgebeeld
als twee elkaar snijdende vlakken. De horizontale snijlijn loopt door
het buitenbrandpunt van het objectief. De standhoek heeft een constante waarde die bepaald wordt door de afstand van de draden en
x
) MESSERLY: Contribution àl'histoire dela Tachéometrie.Journ. desgéomètres experts,p.25.
2
) T. Polée: Stadiometrische afstandsmeter met vastedraden.Tijdschr. v.
Kad. enLandmeetk., 1916,blz.203.
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de brandpuntsafstand van het objectief (2 cotg^- = - ) .Bijhorizon2

d

talestandvandekijker wordtvaniederevertikale baakdoor dezevlakken een lengte afgesneden, die evenredig is met de horizontale afstand van baak tot buitenbrandpunt objectief. Wanneer wij nu de
lengte van het afgesneden baakstuk kennen, moeten we deze vermenigvuldigen met een constante,—,welke ten naaste bij = 100
d

wordt gemaakt, ten einde de afstand van baak tot buitenbrandpunt
objectief te vinden. Deze afstand moet worden vermeerderd met den
afstand van buitenbrandpunt tot deeersteasvan detheodolietom de
totaal gevraagde afstand te krijgen. Ten einde deze optelling uit te
schakelen heeft PORRO in 1850een kijker geconstrueerd, waarbij het
anallaktische punt boven de eerste as van de theodoliet ligt. Hij
heeft daartoe op een vaste afstand achter het objectief een positieve
lens ingeschakeld, de zgn. centraliseerende lens.
De lengte van het afgesneden baakstuk vinden we tusschen de
draden afgebeeld. Om de aflezing met voldoende nauwkeurigheid te
kunnen doen, zijn verschillende typen zelfleesbaken ontworpen.
Bijdenormalecentimeterbaakkunnenwedec.M.aflezenendem.M.
schatten. Dit komt overeen met het schatten van d.M. horizontale
lengte, en een middelbare fout van ± 0,25%. Voor topografische
metingen is dit voldoende. De werkwijze is bijzonder snel. Volgens
Fransche gegevens is het mogelijk met behulp van twee vertikale
baken 1000 tot 1200 afstanden per dag te bepalen.x)
Wanneerdeafstanden met grooternauwkeurigheid bekend moeten
zijn geeft herhalingvandeaflezing op andere baakgedeelten een beter
gemiddelde. Hierdoor wordt het aantal punten dat per dag bepaald
kan worden kleiner. In Frankrijk is men nochtans in staat, voor kadastrale doeleinden 300tot 500afstanden per dag te meten. De middelbare fout die in het gemiddelde van 5 aflezingen gevonden wordt
is ± 0 , 1 % .
Het meten inhellend terrein,dusmethellendestandvandevizierlijnvandekijker, brengt een complicatie.Van devertikalebaak wordt
nu door de meermalen genoemde vlakken een lengte afgesneden die
met toenemende helling grooter wordt. Zonder meer isde gevraagde
horizontale afstand dusniet tevinden. De aan te brengen correctie is
vooriederehellingenvooriedereaflezing intabellenofin nomogrammenvastgelegd,zoodatwemetweinigrekenwerk hetverlangde resultaat krijgen.
Maar ook dit weinige is den landmeter te veel, men laat dit liever
aan het instrument over en zoo ontstaan een aantal zelfrekenende
x
) R. MARTIN: Les tendanees dans les méthodes et instruments de la
tachéometrie. Journ. des géomètres experts, 1933,p.395.
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tachymeters. De theorie vandezezelfreductie is,zooalniet ingewikkeld,tochongeschiktomhiertebespreken. Iknoemhierslechtsenkele
namen: WAGNER-FENNEL, HAMMER-FENNEL, PULLER-BREITHAUPT,
SANGUET, KERN.

Indemeestelandenwasmenmetdeverkregen resultaten tevreden,
of men vond ze zoo slecht dat er niet aan gedacht werd de optische
methode voor nauwkeurige metingen te gebruiken. De stimulans tot
grootere nauwkeurigheid ging uit van Zwitserland. In 1912 werd
voorgeschreven dat geheel Zwitserland gekadastreerd zou worden.
Door de aard van het terrein leende de tot nu toe gebruikelijke methode, de orthogonale, zich minder goed en werd voor 90%van de
op te meten oppervlakte de poolcoördinaten-methode voorgeschreven. Dit eischte van de optische afstandsmeting een grootere nauwkeurigheid. Om aan deze eisch te kunnen voldoen werden verschillende verbeteringen voorgesteld en aangebracht.
De eerste verbetering was het vervangen van een vertikale baak
door een horizontale. Het is een bekend verschijnsel dat een lichtstraalindeonmiddellijke nabijheid vanhetaardoppervlak zich voortplant volgens een, vrijwel in een vertikaal vlak gelegen, gebogen lijn.
Dit wordt veroorzaakt door het verschil in temperatuur, luchtdruk
en vochtigheid der verschillende luchtlagen. Het verschijnsel heet
topografische straalbreking. Het verschil in breking tusschen twee
naburigebovenelkaargelegenstralenheetdifferentiaalrefractie. Deze
differentiaalrefractie isoorzaak datdehierboven meermalen genoemde vlakken (de afbeeldingen van de zich verplaatsende horizontale
afstandsdraden) niet in dezelfde mate gebogen zijn en dus de door
dezevlakkenvan eenvertikalebaakafgesneden lengtenietmeer evenredig is met de horizontale afstand van baak tot anallaktisch punt.
Volgens HARRY kan de fout ten gevolge van de differentiaalrefractie
30 tot 50c.M. per 100M. bedragen. Latere onderzoekingen hebben
aangetoond, dat deze verschillen niet geheel op rekening van de
refractie magwordengeschoven,maarmenkomttochtotdeconclusie
dat de vertikale baakstand voor nauwkeurigheidswerk ontoelaatbaar
is. 1 )
Om der wille van de nauwkeurigheid worden dan ook enkele nadedenvandehorizontale baakopstelling,o.a. deminder gemakkelijke
opstelling, de breede strook die vrij moet zijn, gaarne geaccepteerd.
Hand in hand met dezeverbetering gaat dievan deafleesnauwkeurigheid der baken.
WERFFELI ontwierp een, op het nonius principe berustende verdeeling waarbij het mogelijk wasde lengte van het afgesneden baak*) Dr M. DOHRMANN:Einwirkung der Refraction bei der optischen Präzisionsdistanzmessung. Alg.Verm. Nachr., 1933,biz. 118.
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gedeelte in —^r-' te schatten.
De Zwitsersche belangstelling ging over op andere landen en
wij zien o.a. in Holland belangrijke verbeteringen ontstaan.
Professor DIEPERINK had ten behoeve van nauwkeurigheidswaterpassingen zijn veldenmillimeterbaak geconstrueerd. De mogelijkheid
om op eenvoudige en zekere wijze de ~r« - te schatten maakte deze
schaalverdeeling zeer geschikt voor nauwkeurige optische afstandsmetingen, volgens de methode van REICHENBACH. De door Professor
DIEPERINK behaalde nauwkeurigheid is zeer groot. Een middelbare
fout in het gemiddelde van 5 baakaflezingen van ± 0,02% is voor
dendradenafstandsmeter zeerklein.Hoeweldoor andere waarnemers
een dergelijke nauwkeurigheid niet werdbehaald,beteekendetochde
DiEPERiNK-baak een stap voorwaarts op weg naar de nauwkeurige
tachymetrie.
Tot nu toe was slechts sprake van tachymeters waarbij de draden
op een constante afstand van elkaar door het oculair werden waargenomen. Gevolg hiervan isdat de plaatsvan minstens een der draden
ophet baakbeeld moet worden geschat. Volgens BERTSCHMANN*) is
de nauwkeurigheid van instellen op een verdeelstreep tweemaal zoo
grootalsdievanschatten enhetisdusnietteverwonderen dat pogingen zijn gedaan om den afstand te vinden door het verplaatsen van
een der draden ten opzichte van het baakbeeld of omgekeerd, zoodat
de draad coïncideert met een verdeelstreep, en de daartoe noodige
verschuiving op een micrometer kan worden afgelezen.
Voor het eerst zien wij hier BOSSHARDT eenige van zijn gedachten
in praktijk brengen. Hij verwerkt de uit de astronomie bekende
Clausensche micrometer.
Een gedeeltevanhet baakbeeld in deomgevingvan eender draden
kan door het laten wentelen van een aan de objectzijde der draad
aangebracht planparallel glasplaatje, in het gezichtveld verschoven
worden. Op een micrometer is een verdeeling aangebracht, zoodat
van een op 100M. geplaatste baak het beeld van 1c.M. wordt doorloopenbijééntrommelomwenteling.Onderdedenvandec.M.dusook
—TQ-'kunnen op de trommel worden afgelezen.
De handeling kan eenige malen herhaald worden en zoodoende
kunnen een aantal onafhankelijke aflezingen worden verkregen. De
index bij de trommel isverplaatsbaar, waardoor de vermenigvuldigconstantepreciesop 100kanworden gebracht.Voorandere afstanden
x

) Die optische Distanzmessung und ihre Anwendung bei der schweizGrundbuchvermessung,blz. 25.
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dan 100M. moet de aflezingopdetrommelvermenigvuldigd worden
. ,

afstand

met de factor: 1QQ .
Behalvedehier besproken installatiesvoor afstandsmeting metbehulp van draden, bestaan nog verschillende andere uitvoeringen, die
ik niet zal vermelden.
Het isniet waarschijnlijk dat nog grooteverbeteringen zullen worden aangebracht. De thans bereikbare nauwkeurigheid is voldoende
voor veel der metingen die op onze aarde moeten gebeuren. Toch is
het niet alleen wetenschappelijke onbevredigdheid geweest, maar
waren het vooral de eischen die een technische grondslag en de opmeting van eigendomsgrenzen aan de nauwkeurigheid stellen, dat
men steeds naar verbeteringen heeft gezocht.
De foutenbron die een grens stelt aan de nauwkeurigheid van de
dradenafstandsmeter, is de parallax. Dit verschijnsel doet zich voor,
wanneer de stralenbundel uitgaande van een voorwerppunt, in dit
geval een punt van de baak, na door het objectief te zijn gegaan, niet
desterkste insnoering heeft in hetvlakvan dedraden, maar daarvoor
of daarachter. Anders gezegd, wanneer het beeld van de baak niet
valt in het vlak van de draden. Wanneer de afstand van beeld tot
draad 0,1m.M.ismakenwemeteenkijkermeteen brandpuntsafstand
van 30c.M.op 100M.eenfout vanruim3c M .Eenzoogoedmogelijk
wegnemen van de parallax is dus welvan groot belang.
Het is nu mogelijk om, theoretisch althans, de parallax geheel op
te heffen. Wezullen ons te dien einde echter moeten begeven op het
terrein van de dubbelbeeld-tachymetrie.
Hoewel volgens MARTINX) reeds gebruikt in 1859 door admiraal
LUGEOL,wordt toch algemeenaangenomen,dathetprincipedoor den
Amerikaan RICHARD in 1890 is gegeven. Wanneer wij voor de helft
van het objectief van een theodolietkijker een prisma plaatsen, zal
het beeld, gevormd door de stralendiedoorditprismagaan,verschoven zijn ten opzichte van het beeld, dat gevormd wordt door de onbedektehelft vanhetobjectief.Ophetnetvliesvormenzichtweeover
elkaar geschoven beelden en wij zien een zoogenaamd dubbelbeeld. De indruk vanwat we zien is eenigszins te ervaren door een
oogenblik scheel te kijken.
De mate van verschuiving wordt bepaald door de grootte van de
deviatievan het prisma, welkeglobaal genomen, constant is, en door
denafstand vanhetvoorwerp.Deschijnbare verschuiving h = Ltge,
alsL deafstand en£dedeviatieis.Datdebeidebeeldenvan eenzelfde
x
) R. MARTIN. Les tendances dans les methodes et instruments de la Tachéometrie.
Journ. des Géomètres experts p. 386.
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voorwerp in eenzelfde vlak vallen en de parallax dus is uitgeschakeld
volgt uit hun vorming door eenzelfde lenzenstelsel.
Uit de formule voor deverschuivingh= Ltgeblijkt datweL, dat
is de afstand kunnen vinden als wehen tgekennen, tge is een constante van het instrument,his op eenvoudige wijze te vinden.
Wanneer we een horizontale zelfleesbaak bekijken door een kijker
waarhetprismazooisvoorgezet,dathetvlakvandenbrekenden hoek
horizontaal is, zullen we twee over elkaar geschoven beelden vande
baak waarnemen, enzullen we hetnulpunt inheteene beeld juist
vinden bij het eindpunt van het stuk hinhet andere beeld. Als het
nulpunt eenindexstreep is,lezenwedelengtevanh op deverdeeling
ineens af. Evenals bij dedradenafstandmeter moet ook hier deals
L = —gevonden lengte worden vermeerderd meteenconstant
bedrag Bnl. de afstand van het anallaktische punttotdeeersteasvan
de theodoliet. Deze optelling kan worden vermeden, door de index
op de baak op een afstand Ah = Btge uit het nulpunt teplaatsen,
waardoor deopstelconstante inde aflezing van hverwerkt is.
De inrichting der zelfleesbaken moest ten behoeve van de dubbelbeeldtachymetrie eenigszins worden gewijzigd. Waar het hier betreft
een over elkaar schuiven van twee beelden kunnen we, even als dat
bij deaflezing van een theodolietrand gebeurt, een van debeelden
als nonius inrichten. Deindexstreep wordt dus uitgebreid toteen
nonius.Bijna alleafleesbaken zijn dan ookmet diteenvoudige middel
om de aflezing te verfijnen uitgerust. AREGGERX) ontwierp een baak
met twee noniën wier nulpunten 30c.M. van elkaar verwijderd zijn.
Als devermenigvuldigconstante ==100 wordt genomen, levert een
der beide noniën dejuiste afstand, terwijl deandere eenafstand geeft
die 30M. teklein is. Het voordeel van deze noniusisdatdezevoor
grootere afstanden gebruikt kan worden.
Aan de nonius kunnen de \ worden afgelezen, onderdeelen
daarvan worden geschat.
Het bezwaar van de eenvoudige noniusbaak is,dat slechtséén onafhankelijke aflezing gedaan kan worden.
Ten einde het mogelijk temaken meerdere onafhankelijke, elkaar
controleerende aflezingen te doen werd eenverbeterde noniusbaak 2)
ontworpen. Inplaats van twee, werden vier noniën aangebracht. De
som van de aflezingen van elk stel noniën geeft de afstand (die van
het eene stelmoetenbovendienmet 30M.wordenvermeerderd). Het
x

) R. BOSSHARDT. Optische Distanzmessung blz.35.
) A. KRUEDHOF.Dubbelbeeldafstandsmeting metbehulpvanDieperinkbaak,

2

noniusbaak enverbeterde noniusbaak. Tijdschr. v. Kad. en Landmeetk. 1933,
blz.137.
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verschil der aflezingen van twee bij elkaar hoorende noniën moet
voor alleafstanden eenconstant bedrag zijn. Hier zijn dusvier onafhankelijke aflezingen voor dezelfde afstand mogelijk.
Professor DIEPERINKrichttede velden millimeterbaak invoor dubbelbeeld tachymetrie.x) Daar deze oorspronkelijk ontworpen was
met debedoeling omeendraad nauwkeurig tekunnen aflezen, ishet
niet te verwonderen dat hier strepen als verschoven beeld worden
gekozen.
Drie groepen, elkvan5strepen, werden aangebracht. Het gemiddelde vandeaflezingen dertweede groep geeft delengte h.Voor de
andere groepen moet de aflezing met een constant bedrag worden
vermeerderd omh opte leveren.
Een vergelijking tusschen de Reichenbachsche methode en de
dubbelbeeld-tachymetrie, verricht metdezelfde kijker, onder gelijke
omstandigheden enin beide gevallen metde gebruikmaking vande
veldenmillimeterbaak vielzeer tengunstevande dubbelbeeld-tachymetrieuit.Demiddelbarefout bijdubbelbeeld-tachymetriewasongeveer eenderde vandiebijdeReichenbachsche methode.
Een poging om strepen in noniusvolgorde te plaatsen, waardoor
bijdeveldenmillimeterbaak de^—-kon worden afgelezen ende m '
10

°

100

geschat konworden, bracht eenonaangename verrassing. Hetopde
verdeeling geprojecteerde beeld van de nonius bleek daar tenopzichte vandeverdeeling verkort tezijn. Demogelijkheid ommetde
veldenmillimeterbaak nauwkeurig af te lezen bracht een fout in de
dubbelbeeld-tachymetrie naar voren, diebij de andere baakverdeelingen in de waarnemingsfouten werd verborgen. Oorzaak is datde
doorhet prisma veroorzaakte deviatie, verandert metden invalshoek
der stralen. Van de nonius wordt dus tengevolge van het gaan der
lichtstralen door het prisma een niet evenredig beeld gevormd. De
verkorting vanhet noniusbeeld is voor korte afstanden het grootst.
Aflezingen aan het eind van de nonius gebeuren met een grootere
fout dan aanhetbegin. Methettoenemenvan deafstand vermindert
de fout.
Het isechter mogelijk voor alle afstanden eengrootevermindering
der fout teverkrijgen. Indeomgevingvandeminimum-deviatievan
het prisma is dedeviatieverandering hetkleinst. Alshetprismazoo
voor het objectief wordt geplaatst, dat de stralen uitgaande van de
nonius,hetprisma treffen ongeveeronder dehoekwaarbij dedeviatie
minimum is, dan wordt defout kleiner dande waarnemingsfouten.
Behalvedehierbesproken oorzaakvanfouten, zijn ernog meerdere
*) Prof. Ir W. DIEPEBINK. Develdenmillimeterbaak toegepast bij dubbelbeeld-tachymetrie. Tijdschr. v.Kad.enLandmeetk. 1929,blz. 193.
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aantewijzen. Dit isvoor eendeelmaargelukkig,wantuitde publicaties over dubbelbeeld-tachymetrische afstandsmetingen met eenvoudigeinstrumenten blijkt telkensdat hier hetvolmaaktewelverwacht,
maar toch niet verwerkelijkt is.
De parallax die theoretisch afwezig moest zijn, blijkt soms nog in
hinderlijke matetebestaan.Eenverklaringhiervoor isopdevolgende
wijze te geven. Doordat voor de vorming van elk der beide beelden
de helft van het objectief en de helft van het oculair wordt gebruikt,
komen de fouten van de lenzen in veel sterkere mate naar voren dan
bijhetgebruikvanvollelenzen.Hetsecondairespectrumwordtduidelijk zichtbaar. De sferische aberratie en het niet geheel gecentreerd
zijn van het optische stelsel zijn oorzaak dat de ten opzichte van
elkaar verschoven beelden niet in hetzelfde vlak zijn gelegen. Maar
de voornaamste bron van fouten levert het oog als onderdeel van de
dubbelbeeld-tachymetrische installatie.
Want veelmeer alsbij het gebruik van detheodoliet als hoekmeetinstrument ofalsbij den dradenafstandmeter moet deooglensbij den
dubbelbeeld-afstandsmeter als volmaakte lens fungeeren. Wanneer
door een kijker een voorwerp nauwkeurig wordt bekeken en verschillende punten van dat voorwerp vlijmscherp worden waargenomen, dan speelt de gedachte dat de afbeelding scherp moet zijn
een rolbij het scherp zien, deooglenswordt gedwongen devorm aan
tenemen,zoodatscherptevanhetbeeldophetnetvlieszooveelmogelijk is verkregen, en onze hersens doen de rest. Bij dubbelbeeldtachymetrie vallen twee afzonderlijke stralenbundels naast elkaar op
de ooglens, ieder der bundelsvormt een beeld op het netvlies. Sommige punten van het eene beeld zullen samenvallen met die van het
andere. Van te voren weten we niet welke punten dat zullen zijn.
Onze gedachte zal dus de ooglens niet kunnen dwingen bepaalde
punten tezamen te brengen. Dit wordt dus overgelaten aan de ooglens als lens. Dit is echter te veel gevergd en het gevolg is dat deze
lensmeteenigewillekeuraandedoorhetoptischestelselverkregenverschuivingen der beelden iets toevoegt, wat de objectiviteit der waarnemingen vermindert. Bij eenzelfde persoon zijn door deze oorzaken
verkregen verschillen van 20c.M. per 100M. geconstateerd.
Verschillendemiddelen gevenhiereenigeverbetering. Iknoem het
voornaamste. BOSSHARDT heeft in de Bosshardt-Zeiss Reductions
Tachymeter de stralengang zoo geleid, dat beide bundels door hetzelfde gedeelte van de ooglens gaan. Dit maakt dat beide beelden
evengoed of even slecht worden afgebeeld. Voor éénpersoonishiermee de persoonlijke fout tot een minimum teruggebracht. Toch
blijven voor verschillende personen nog verschillen bestaan.
Uitdeopsommingvandefoutenbronnen bijdedubbelbeeld-tachymetrie, waaraan o.a. nog zouden zijn toe te voegendetemperatuurs-
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wisselingen van het instrument, van de baak en van de lucht. Vochtigheids-enluchtdrukverschillen, fouten indeopstelling vandebaak,
in deverdeelingvan debaak,zoumen deindruk kunnen krijgen dat
de dubbelbeeld-tachymetrie nog niet zeer aanbevelingswaardig is.
Uit enkeleandereuitlatingen zult u begrepen hebben dat de methode
eenbelangrijke verbeteringisinvergelijking metdeReichenbachsche,
uit debereikteresultaten,dieikhierendaarvermeldde,datdezevoor
zeer veel werk ruim voldoende nauwkeurig zijn en dat de praktijk
dus rustig aan 't werk kan gaan. Maar het is een eigenschap van den
landmeetkundige, niet blind te zijn voor de fouten, integendeel hen
overal op te sporen, niet om te zeggen: „het gaat niet", maar om te
zeggen: „het gaat ondanks de fouten". Wanneer er fouten moeten
blijven dan vereffenen we die en we komen voldoende dicht bij de
waarheid.Ookleertdewerkerzijninstrument kennen enhijzalresultaten bereiken die een ander ongelooflijk toe moeten schijnen. Maar
als nu een instrument mogelijk is dat foutloos werkt, dan hebben we
dat het liefst en een dergelijk instrument zal pas komen als we de
fouten van wat nu bestaat kennen.
Een methode die vooral geschikt is als methode van onderzoek,
maardieookverschillendepractischemogelijkheden opent,isdefotografische. Wanneer bij dubbelbeeld-tachymetrie het oog zoo'n bijzonder belangrijke rol speelt, en, vooral door vermoeidheid en persoonlijke eigenschappen, niet in staat is die rol volmaakt te spelen,
waarom zouden we het dan niet vervangen door een fototoestel. De
fotografie heeft opallemogelijke gebiedenreedszooveelbuitengewone
dienstenaanwetenschap enpraktijk bewezen,datdeveronderstelling,
dat dat ook hier het geval zal zijn niet gewaagd is. De eerste proefnemingen hebben dan ook succes gehad. Gecombineerd met een
theodolietkijker leverde een eenvoudig fototoestel reeds goede resultaten op. Er zijn echter nog vele factoren waarmee rekening moet
worden gehouden ten einde betere resultaten te krijgen. Het beeld
zalinde eersteplaatsover eenzoogroot mogelijk veld scherp moeten
zijn. Deze eisch is niet gering, daar met een brandpuntsafstand van
ongeveer 1,60 M. gewerkt wordt,terwijl de totaallengtevankijker en
fototoestel niet te groot mag worden. Het is gebleken dat een goede
fotografische lens (de Tessar) in combinatie met een goed objectiefstelsel geen voldoende groot scherp beeldveld geeft, terwijl een eenvoudig oculair dit in veel meerdere mate doet. Bij een dergelijke
brandpuntsafstand speelt het focusverschil van de stralen van verschillende golflengte een belangrijke rol.Het isdaarom noodzakelijk
om met monochromatisch licht te werken. Dit kan bereikt worden
door het stralengebied op te sluiten tusschen de doorlaatbaarheidsgrensvan een voor het objectief geplaatst filter, ende kleurgevoeligheidsgrens van het filmmateriaal.
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Meer nog dan bij het visueele werken is bij het fotografische het
centreeren van het optische stelselvan belang.Bij hetvisueel werken
zullen wij het afleespunt vaak in de omgeving van de kruisdraden
nemen, en dus alle aflezingen doen met dezelfde fout. Op de foto
liggen de afleespunten verspreid. Wanneer nu het lenzenstelsel niet
gecentreerdis,zalheteenevandebeideverschovenbeeldenandersbeinvloedworden doorsferische abberratie,astigmatisme,enkoma, dan
hetandere.Bijgoedecentreeringverkeeren beide beeldenmeer in dezelfdeomstandigheden enzullendecorrectiefouten derlenzen minder
invloed hebben op de aflezingen. Het niet goed gecentreerd zijn is
fotografisch mooi aan te toonen, in dit geval is de grootte van de
fout voor ieder punt van het gezichtsveld te constateeren.
Om dezelfde reden,nl.omdat de afleespunten over het geheele gezichtsveld verspreid kunnen liggen, moet aan de stand van het prisma bijzondere zorg worden besteed. Door middel van grafieken is
na te gaan hoe de beide onderdeden van het voorzetprisma ten opzichtevan elkaar entenopzichtevan deoptische asmoeten staanom,
bij een groote verandering van invalshoek der stralen een zoo klein
mogelijke verandering van de deviatie op te leveren.
De aflezingen kunnen gebeuren in een microscoop. In dit geval
blijkt deverbeterde noniusbaak goedte gebruiken te zijn.We vinden
dan vier onafhankelijke aflezingen. Het aflezen langs een nonius kan
vaak nogmet groote zekerheid gebeuren, alsde scherptevan de beelden te wenschen overlaat.
Een mogelijkheid die nog beproefd moet worden ishet aflezen der
foto's met behulp van een microfotometer.
De voorloopig verkregen resultaten staan gelijk met die van de
visueele metingen. Dat wil zeggen dat een middelbare fout gemaakt
wordtvan ± 0,015%.Hieriniswaarschijnlijk verbetering te brengen.
De methode heeft bij de visueele vergeleken, verschillende voordeden. De waarneming en alles wat daarop betrekking heeft, zooals
het nummer van de standplaats, isvoor goed vastgelegd. De aflezingen kunnen thuis gebeuren onder rustiger omstandigheden dan te
velde en kunnen door een ander herhaald worden. Het werk te velde
wordt daardoor bekort. Bovendien isgebleken dat defout tengevolge
van dezoostorend werkendeondulatie, door den duur der belichting
alshet ware wordt vereffend. De grootste voordeelen zijn echter, dat
de persoonlijke fout is opgeheven en het oog wordt gespaard.
In Zwitserland waar, zooals wij zagen, de behoefte aan groote
nauwkeurigheid urgent was, heeft men deze in voldoende mate bereikt door het bouwen van enkele meer ingewikkelde instrumenten.
De bekende constructeur WILD verbond aan door hem gebouwde
theodolietkijkers een kop waarin twee vaste prisma's, een voor de
bovenste, een voor de onderste helft van het objectief, en voor elk
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prisma een door middel vaneenmicrometerschroef draaibare planparallelleglasplaataangebrachtwaren.Hieraanligtdezelfde bedoeling
ten grondslag diewij reeds bij de dradenafstandsmeter ontmoetten,
nl. om deschatting opdebaak tevervangen door eenaflezing opde
micrometer.
De Zwitser BOSSHARDT ontwierp een ingenieus instrument, dat
door defirma ZEISSwerd uitgevoerd endatslechtsoméén redennog
niet alle andere instrumenten heeft verdrongen, nl.omden prijs.
Wij zagen reeds,datdoordat destralenbundels voor beide beelden
bestemd, door hetzelfde gedeelte van de ooglens gaan,depersoonlijke fout zeer sterk verminderd is.Hetisnumogelijk gemaakt, door
het verdraaien vaneenzeer zwak prisma vóór het,de parallaktische
hoek voortbrengende prisma, de totaalafwijking, aan het begin van
iedere dagzoote regelen datdevermenigvuldigingsconstante precies
100 wordt.
Voor debovenste helft vanhetobjectief iseenplanparallelle plaat
aangebracht, die door eenmicrometerschroef gedraaid kan worden.
Deze draaiing geeft een verschuiving van het baakbeeld, die onafhankelijk vandeafstand is.
Ten einde het interval te meten tusschen noniusstreep en voorgaande verdeelstreep, laten we deze strepen coïncideeren, en lezen
het interval op de micrometer af. Deze bewerking is al naar vereischte nauwkeurigheid teherhalen, engeeft opdezewijze eenaantal
onafhankelijke waarnemingen.
Het belangrijkste vandit instrument is echter dezelfreductie. Bij
de dubbelbeeld-tachymetrie heb ik gezwegen over het reduceeren
vandegemeten hellendelengtetotdegevraagdehorizontale. Meestal
gebeurt dit gemakkelijk door het aanbrengen vancorrecties die men
in tabellen of nomogrammen vindt.
Bij deBosshardt-Zeiss reduceert hetinstrument zelf. Deze reductie berust op het volgende principe. Twee gelijke prisma's kunnen
zoo geplaatst worden, dathundeviatie's tezamen werken enzóó dat
beidedeviatieselkaargeheelopheffen.Daartoeiseendraaiingvan180°
van de prisma's ten opzichtevanelkaar noodig. In alle phasen dier
draaiing heffen dedeviatie's elkaar minof meerop.
De deviatie verandert nu zóó, dat we in een bepaalde stand de
deviatie kunnen vinden door dedeviatieinde uitgangsstand te vermenigvuldigen metdecosvandehelft vandehoek vandraaiing.
Nu is bij de lengtemeting de tot de horizont herleide lengtete
vinden door deze tevermenigvuldigen metde cosvandenhellingshoek.
Deze overeenstemming heeft BOSSHARDT tot zijn reductiesysteem
gebracht.
Vóór deonderste helft van het objectief worden twee gelijke ten
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opzichte van elkaar draaibare prisma's aangebracht.
Inhorizontalestandvandekijkerwerkendedeviatiessamenenvormen de parallaktische hoek waarbij de constante 100is.Bij hellende
stand van de kijker wordt ieder prisma automatisch gedraaid over
een hoek gelijk aan de hellingshoek, maar in tegengestelden zin. In
totaal draaien de prisma's, ten opzichte van elkaaroverhet dubbele
van de hellingshoek. De deviatie wordt hierdoor met de cos van de
hellingshoek vermenigvuldigd en dientengevolge ook het stuk wat
door de parallaktische hoek van de baak wordt afgesneden. De na
vermenigvuldiging met 100 verkregen lengte is dan gelijk aan de
schuine lengte vermenigvuldigd met de cosvan de hellingshoek, wat
juist de gevraagde horizontale lengte is.
De resultaten die met de Bosshardt-Zeiss als tachymeter worden
behaald voldoen de Zwitsers. Bijna al hun lengtemetingen worden
tegenwoordig met dit instrument gedaan. Ook de literatuur uit
Duitschland en Oostenrijk brengt meer enmeer de voortreffelijkheid
van dit instrument naar voren. Zelfs Frankrijk acht het oogenblik
gekomen om hun tachymetrische instrumenten meer in overeenstemming te brengen met de moderne opvattingen. Hoewel er dus
in zekere zin een rustpunt in de geschiedenisder optische afstandsmeting is gekomen, doordat wat bereikt moest worden, eigenlijk wel
bereikt is, zoo zien we toch nogvoortdurend mededeelingen. En dit
is noodig. Want al is het instrument gereed, wanneer degenen die
het moeten gebruiken door vooroordeel of traagheid er aan voorbij
gaan, dan is het einddoel nog niet bereikt. Telkens en telkens weer
zal men de praktijk de hand moeten toesteken. Maar dan zal ook
zeker het oogenblik komen dat de praktijk deze hand met graagte
Zal accepteeren.
Wanneer het mij gelukt is uw belangstelling voor dit bescheiden
onderdeelvandelandmeetkundetehebbengewektofversterkt,danzal
diterzekertoebijdragen datdepraktijk zichvandeoptische afstandsmeting meer en beter gaat bedienen dan tot nu toe het gevalwas.
Mijne HeerenCuratorendezer Hoogeschool,
Door Uw voordracht aan Zijne Excellentie den Minister, hebt Gij
vanUwvertrouwen blijk gegeven,dat ikinstaatzalzijn de landmeetkunde aan de Landbouwhoogeschool te verzorgen opdewijzezooals
deze verzorgd behoort te worden. Voor Uwe voordracht betuig ik U
mijn dank, Uw vertrouwen hoop ik niet te zullen beschamen. Ik zal
hierin het voorbeeld van dengene, die op deze plaats zooveel voortreffelijk werk heeft verricht, en aan wiens enthousiasme ik veel te
danken heb, mijn leermeesterProfessor DIEPERINK,steedsvooroogen
houden.
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Dat door U het belang van de landmeetkunde aan de Landbouwhoogeschool zoozeer wordt ingezien, geeft mij deverzekering, dat ik
in alle opzichten op Uw volledige, zoozeer noodige steunzalmogen
rekenen.
Mijne HeerenHoogleeraren, Lectoren enDocenten dezerHoogeschool,
Naast de door U vertegenwoordigde takken van wetenschap zal de
landmeetkunde en het waterpassen haar plaats vinden. Ik weet dat
velen van U gaarne zullen zien dat deze plaats een ruime zal zijn. Ik
hoopin overleg met U mijn onderwijs op te bouwen, en het zooin te
richten, dat de landmeetkunde develediensten aan delandbouw zal
kunnen bewijzen, waartoe zij nu en in de toekomst zal worden geroepen.
Voor de zoozeer hartelijke wijze, waarop degenen onder U, die ik
mocht ontmoeten, mij zijn tegemoet gekomen, breng ik U mijn dank.
Hoogedelgestrenge Zijlstra,
Onder Uwleidinghebikdelaatstejarenvan mijn kadastrale loopbaan doorgebracht. Evenals Uw voorganger, de heer VAN RIESSEN,
hebt Gij als Ingenieur-Verificateur, als hoofd van den Kadastralen
Ruilverkavelingsdienst en als mensch mij steeds met raad en daad
gesteund.Uw belangstelling prikkeldemij totwetenschappelijk werk.
Uw welwillendheid heeft het voor een groot deel mogelijk gemaakt.
Hiervoor en voor de vele ondervonden hartelijkheid betuig ik U
mijn besten dank.
Hooggeleerde Schermerhorn,
De plaats die Gij in landmeetkundig Nederland inneemt maakte
het vanzelfsprekend dat ik op een gegeven oogenblik met U in aanraking zou komen. Ik moet U eerlijk bekennen dat dit nader contact
mij is meegevallen en veel vooroordeelen heeft weggenomen. De
wijze waarop Gij U voor mijn werk hebt geïnteresseerd en mij Uw
hulp hebt willen verkenen zijn voor mij een groote steun geweest,
en hebben bij mij een gevoel van sympathie opgewekt. Ik dank U
daarvoor, en ik ben er zeker van dat ik ook in mijn nieuwe functie
niet tevergeefs bij U zalaankloppen. Alsmedewerker aan de geodesie
in Nederland en Nederlandsch-Indië hoop ik nog veel met U te
mogen samenwerken.
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Hooggeleerde Tienstra,
Bij een van de besprekingen op de Valk stonden wij voor een foto
van het Geodesiegebouw teDelft. Gij gebruikte toen o.a. devolgende
woorden: „daar wonen de bevriende mogendheden." Gaarne aanvaard ik deze veelzeggende uitspraak. Van mijn kant verzeker ik U
dat dekleinemogendheid in deValk het hare er toezalbijdragen om
deze vriendschappelijke band te doen blijven bestaan.
MijnheerHoofd van deAfdeeling Kadaster, heeren Ingenieurs-Verificateur, damesen heeren Landmeters en Teekenaars vanhet Kadaster,
Dat ik langere tijd in Uw middenhebmogenwerkenheeftvoormij
belangrijke gevolgen gehad.Van enkelen Uwer heb ik mijn opleiding
mogenontvangen,metvelen Uwer hebikvriendschap gesloten.Door
de stimuleerende krachten in devereenigingvoor Kadaster en Landmeetkunde is mij de gelegenheid gegeven mijn gedachten naar voren
te brengen. Ik hoop ook vanuit mijn nieuwe werkkring nog vaak met
U allen in contact te komen.
Speciaal wil ik een woord richten tot mijn oud-collega's bij de
kadastrale ruilverkavelingsdienst. Door Uw enthousiasme voor het
mooie werk en Uw groote bekwaamheid heb ik veel van U geleerd.
Door onze samenkomsten met het secretariaat van de Centrale Commissie voor Ruilverkaveling en later met een deel der leden van de
Centrale Cultuurtechnische commissie, welke de aangenaamste herinneringenbijmijoproepen,isdebandtusschenonsereenvan vriendschap geworden. Ik hoop daarom en om der wille van het werk nog
vaakin Uw midden teverkeeren. Ook deteekenaarsvan de ruilverkavelingsdienst brengikhiermijnhartelijken dankvoordeaangename
samenwerking.
DamesenHeeren Studenten,
Vooral om U bij Uw studie ter zijde te staan aanvaard ik dit ambt.
Ik verzeker U dat ik dit met graagte doe en dat ik zal trachten meer
en meer te ontdekken waar mijn hulp envoorlichting noodzakelijk of
gewenscht is.
In Uwhouding tegenover destudieveronderstel iktweeërlei.In de
eerste plaats, dat Gij studeert omdat het nut van de landmeetkunde
voor Uw toekomstig werk door U wordt ingezien.Dit zalvoor U een
sterke prikkel zijn tot werken. Maar ik weet dat daarnaast bij jonge
levende menschen altijd die belangelooze aandacht bestaat, die voor
hen een wereld van schoonheid doet opengaan, die inspireeren zal
tot arbeid, meer nog dan utiliteitsoverwegingen vermogen.
U te laten zien dat de landmeetkunde doelmatig is èn schoon zal
mij een groote voldoening geven.
Ik heb gezegd.
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Dr.A.van Bijlert.

J. van Baren.

1921/1922

Dr. M. J. van Uven.

A. teWechel.

1922/1923

Dr. J. C. Kielstra.

Ir. B.van der Burg.

1923/1924

Dr.Ir.S.C.J.Olivier.

S. P. Ham.

1924/1925

J. van Baren.

Ir. J. W. Dieperink.

1925/1926

Ir. B.van der Burg.

Ir. A.M. Sprenger.

1926/1927

A.teWechel.

Dr.Ir.N.L.Söhngen.

1927/1928

Ir. J. W. Dieperink.

Ir. M. F. Visser.

1928/1929

Dr.Ir.N.L.Söhngen.

Ir.J.H. ThaiLarsen.

1929/1930

Dr.G. Grijns.

Dr.J.C.Kielstra.

1930/1931

Ir. M. F. Visser.

Dr. W. K. J. Roepke.

1931/1932

Ir.J.H.ThaiLansen.

1932/1933
1933/1934

Ir.H.K.H.A.Mayer
Gmelin.
Dr. J. A. Honing.

Ir.H.K.H.A.Mayer
Gmelin.
Dr. J. A. Honing.

1934/1935

Dr. D. L. Bakker.

Dr.W.C.MeesR.Azn.

1935/1936

Dr.W.C.MeesR.Azn.

Dr.H.M. Quanjer.

Dr. D. L. Bakker.

Assessoren

Dr. M. J. van Uven.
A. teWechel.
Dr. A.van Bijlert.
Ir. S. Koenen.
Dr. J. C. Kielstra.
Ir. M. F. Visser.
Ir. J. H. Thai Larsen.
Ir. B.van der Burg.
Dr. Ir. S. C. J. Olivier.
Ir. H. K. H. A.Mayer Gmelin
J. van Baren.
Ir. A.M. Sprenger.
Dr. H. M. Quanjer.
Dr. W. C.Mees R.Azn.
A.teWechel.
Dr. G. Grijns.
Ir. J. W. Dieperink.
Ir. A.M. Sprenger.
Dr. G. Grijns.
Dr. H. A. j . M. Beekman.
Dr.H.A.J.M.Beekman.
T.J.Bezemer.
Ir.M.F.Visser.
Dr.D.L.Bakker.
Ir. J. H. Thai Larsen.
Dr. H. A. J. M. Beekman.
Dr. H.A.J.M.Beekman.
Dr.J.Jeswiet.
Dr. H. A. J. M. Beekman.
Dr. W. C. Mees R.Azn.
Dr. H. A.J. M. Beekman.
Dr. E. Reinders.
Dr. H. A. J. M. Beekman.
Dr. Ir. G. Minderhoud.
Dr. H.A.J.M.Beekman.
Ir.C.Broekema.

8. LIJST VAN OUD-HOOGLEERAREN DER
LANDBOUWHOOGESCHOOL
Benoemd te
Wageningen
Mr. Dr. H. W. C. Bordewijk (Groningen)
*Dr. J. O. F. Pitsch (Wageningen)
Ir. J. Haringhuizen (Delft)
Dr. J. Ritzema Bos
Dr. A. H. Berkhout (Bennekom)
Mr. Dr. A. Heringa

17Juli 1913
1 Sept. 1876
1 Sept. 1916
1 Sept. 1876
14Sept.1892
16Oct.1918

Dr. Ir. L. Broekema

1Sept.1877

Dr. G. Stahel (Paramaribo)

1Juli 1921

H. C. Reimers

1Maart1880

Dr. E. Giltay

1April1885

Ir. S. Koenen

1Sept.1905

*Dr. H. Blink

ljan. 1906

Dr. J. Valckenier Suringar

1April1899

Dr. A. van Bijlert

8Oct. 1902

Dr. J. H. Aberson

20Maart1884

J. van Baren
Dr. J. C.Kielstra (Paramaribo)..........
S. P. Ham
Ir. J. W. Dieperink
Dr. Ir. N. L. Söhngen . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. D. van Gulik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. G. Grijns (Wageningen)
* Buitengewoon hoogleeraar.

1Oct. 1903
7Oct.1918
1Aug.1915
16Sept.1917
1Nov.1917
27Maart1902
16Juni 1921

Afgetreden
of overleden
10Juni1918
1Aug.1918
15Febr.1919
\21Sept.1920
[f7April1928
1Jan. 1921
130Jan.1921
\ 20Sept 1921
[tl7Nov. 1936
2Dec. 1921
f19Sept. 1922
It7April1924
f 1Oct.1922
I11Mei1935
126Dec.1922
1Oct.1923
t26Dec.1931
1Jan.1925
tl70ct1932
t 9Febr.1925
f17Sept.1928
|tl0Dec.1935
t7Febr.1933
15Aug.1933
f18Sept.1933
\tl5Jan.1936
125Sept.1934
124Dec.1934
126Febr.1935
16Sept.1935

9. ALPHABETISCHE LIJST VAN DE
VOOR HET STUDIEJAAR 1935-1936 INGESCHREVENEN
Datum en
jaarvan
geboorte

Naam

bos

Geboorteplaats

•si
«•o
« 60

J.2i

Abell,Louis Félix
Adama,HendrikLeonardus Sebastiaan .
Albada, Marius v a n . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alderkamp,Evert Jan
Alons, Bernhart.
Anema, Klaas
Alphen deVeer,Eugene Joan van . . . . .
Angelino,Marius Francisais
Asselbergs,Gerard Anton
Astrego,Jan Joseph.

K.B. 21 Febr.'14
31Mei '06
L.
L.
25Apr. '15
L.
22Juni '12
L.
14Nov.'08
L.
26Aug. '17
K.B. 11Dec. '12
T.
6 Sept.'11
K.L. 27Mrt. '08
T.
29Apr. '13

Wonosobo
Nijehaske
Rotterdam
Wapenveld
Zutphen
Tzummarum
Djombang
Ochten
Breda
Rotterdam

Baak,Bastiaan CornelisPieter Hendrik
van
Baelde,Johanna Maria . . . . . . . . . . . . . . .
Bakker,Bartholomeus Mattheuwis . . . . .
Bakker,Martha.
Bakker, Gerrit de
Basie,Jean PierreEugène
Becker,WopkoRuurd
Beekom,CarolusWilhelmusCornelisvan
Beers,Wilhelmus Frederikus Jozef van .
Bekius,Johannes Dirk
Beneden,Liebert Gerard van
Benten,Willem van.
Berg,Hendrik Alexander van den . . . . .
Bergh,Wilhelmus Maximiliaan van den
Bernelot Moens,Henri Louis..
Beukenkamp, Radbout Louwrens.
Beversluis,Antoon Johannes . . . . . . . . . .

4Sept.'14
30Oct. '10
27Mei '16
2 Juli '11
15Febr.'15
K.L.
2Aug.'08
L.
27Jan. '09
L.
7 Oct. '13
K.B. 28Mrt. '10
L.
30Jan. '14
L.
3 Juli '05
K.L. 27Juli '11
K.L. 27Nov.'10
17Mrt. '87
K.B. 15 Aug.'15
L.
2 Mrt. '14
Toeh. 20Dec. '91

's-Gravenhage
Rotterdam
Semarang
Breda
Rotterdam
Den Helder
St. Petersburg
Arnhem
HoekvanHolland
Dronrijp
Heelsum
Amsterdam
Groningen
Tricht
Buitenzorg
Graz (Oostenr.)
Utrecht

K.L.
T.
T.
T.

Ca
C
Ca
Ca
C
*

Ca
*
Ca
C
Pa
Ca
Ca
Ca
*
Ing
C
C
C
C
C
Ing
C
*
P

c

*) L. = Nederlandsche landbouw; K.L. = kolonialelandbouw; T. = tuinbouw;B. =
Nederlandsche boschbouw; K.B.= koloniale boschbouw; Toeh. = toehoorder; Pa =
propaedeutisch examen, le gedeelte; P = propaedeutisch examen; Ca = candidaatsexamen, Ie gedeelte; C = candidaatsexamen; Ing
ingenieursexamen; * voor de
eerste maalvoorvolledigonderwijs ingeschreven.

udiehting
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Geboorteplaats

»•c

Datum en
jaarvan
geboorte

Blink,Gerard Cornellsvanden.
Boekestein,Johannes
Boer,Berend Kornelis de
Boer,Marie Neeltje Ida de
Boer,Pieter Gerrit de
Boer, IJsbrand de
Bon, Jan
Bool,Carel H e n d r i k . . . . . . . . . . . . . . .
Bosch,Sijbe
Bosch,Arend Dirk Hendrik
Bosch-Jacobs,Nicoline Feline
Bosma, Jan
Bosman, Jakobus Cornells
Bosman, Maria Sophia Martina . . . .
Bouma,Gerrit Jan
Boxman,Johannes Theodoras.......
Bredius,ArnoldusAnthonie . . . . . . . .
Brey,August Joost de
Brey, Jan de.
Brink,Gelfke van den
Brodhaag,Marinus Henri
Broekhuijsen, Martien Johan.
Broekhuizen, Jean Charles
Broeksma,Hendrik Caspar
Brugge, Gerrit Janter
Bruyning, Andreas Elia
Brus,Jan Breunardus Frederik
Bryan,Johan Charles
Burck, Pieter du
Burema,SekelJakob
Burg,Pieter van der
Burgers,Thomas François
Burgmans,Hendrik
Busscher,EllerusPieter
Butler,Johan Izaak Cornelis

K.B.
K.B.
L.
T.
K.B.
L.
K.B.
K.L.
L.
Toeh.
Toeh.
Toeh.
L.
Toeh.
L.
K.L.
—
K.L.
K.L.
Toeh.
K.L.
K.L.
K.L.
K.L.
L.
L.
L.
Toeh.
T.
L.
K.L.
K.B.
T.
L.
L.

21Dec. '12
25Nov.'16
25Mei '13
16Juni '15
24Jan. '17
1 Oct. '13
4 Sept.'10
1 Juni '14
17 Jan. '13
26Juli '79
27 Febr.'87
28Apr. '97
22 Oct. '13
21 Mei '15
8 Apr. '07
13Aug.'10
10Aug.'03
14Mrt. '16
6 Dec. '09
13Oct. '13
25Apr. '14
19Sept.'09
17Sept.'12
31Mrt. '11
25Mrt. '14
16Sept.'15
20Apr. '15
3 Jan. '99
13 Aug.'12
27Juli '17
2Mei '05
14Oct. '10
27Juli '10
2Mrt. '12
7 Sept.'14

Brielle
's-Gravenzande
Delden
Borger
's-Gravenhage
Terwolde
Wahaï
Medan
Hantum
Berlicum
Tegal
Zevenhuizen
Wageningen
Wageningen
Sneek
Bandoeng
Schoten
's-Gravenhage
Weltevreden
Arnhem
Bandjermasin
Magelang
's-Gravenhage
Rotterdam
Putten
Wageningen
Rotterdam
Fort deKoek
Zuid-Scharwoude
't Zandt
Grijpskerk
Arnhem
Scheveningen
Ambt-Hardenberg
Rotterdam

Campen, WillemAnton Cornelis
Carbin,Lodewijk Willem Constantijn
CelliéeMuller,AdélaïdeLouise du . .
Ceulen,JozefLaurentius Hubertus . .
Cleyndert,Nicolaas
Clerx,Peter JosephHubertus

K.L.
L.
T.
T.
K.L.
L.

18 Oct. '09
16Sept.'02
15Juli '16
3 Nov.'17
16Dec. '14
4Apr. '14

Semarang
Amsterdam
Amsterdam
Sluise (België)
Djagadnaik
Urmond

Naam

91

Datum en
jaarvan
geboorte

Naam

Cocheret,JuliettePetronelleHenriette.
Cochrane,CharlesHendri
Coolman,Harko Nanne
Cornelissen,AntonMartin.
Daniels,HendrikWillem
Dinger, Johannes Ernst . . . . . . . . . . . . .
Doeksen,Johannes
Domingo,WilhelmusRudolf
Donia, Jan
Donker, Klaas
Donkersloot,MichaëlJan
Duin, Janvan
Duintjer, Bernard
Duik,Jan den
Dunne, Adolf van.
Duyvendijk, JanAartvan
Duyverman,JohannesJacob
Duurtsema,BernardLouis Catharinus.
Dijk, JanHedservan
Dijkema, LucasReinder.
Dijkstra, Henricus
Dijkstra, Sjoerd
Ebes,Klaas.
Eenshuistra,Pieter . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ehrencron,VictorKarelReinier
Elema,Hindrik Michiel
Emden,Fredric Cornellsvan . . . . . . . . .
Eschauzier,Wilhelm André
Eshuis, JanAdolf
Eshuis, Jacobus Jan
Etty, Thomas Hendrik.
Evers,Matthieu Marie H u b e r t . . . . . . .
Eversdijk, Marinus Simon
Faure,HenriEmileJulesJoseph
Feekes,Henri François Nicolas
Feij,Pieter Johannes
Férwerda, Gijsbert Georg
Ferwerda,Jan Dirk

Toeh. 12Nov.'13
K.L. 29Mrt. '11

.ÇU3B

Geboorteplaats

2 »>

C
Ca
C

L.
L.

28Juli '13
9 Juli '08

Arnhem
Pangkalan Brandan
Spijk (Gr.)
Arnhem

L.
K.L.
L.
L.
L.
L.
L.
K.L.
B.
K.B.
T.
K.L.
K.L.
K.L.
L.
L.
L.
L.

13 Aug.'99
20 Sept.'13
29Oct. '12
31Oct. '12
26 Febr.'lO
18 Mei '13
8 Juli '13
20 Febr.'lO
19Sept.'16
12Jan. '12
3 Aug. '10
12Sept.'10
8 Dec. '12
23Oct. '09
27Apr. '16
28Jan. '12
7 Mei 17
24 Sept.'15

Rotterdam
Heerlen
Velsen
Kraksaän
Franeker
Hoogwoud
Chaam
Soerabaja
Veendam
Scheveningen
Semarang
Papendrecht
Menado
Arnhem
Leeuwarden
Glimmen
Gendringen
Gendringen

K.B. 19Oct. '05
26 Febr.'12
L.
K.L. 24Oct. '12
9 Aug.'16
L.
K.L. 25Oct. '07
22 Mei '06
L.
31Oct. '10
T.
Toeh. 20 Juni '09
6Aug.'12
K.L.
K.L. 10Dec. '09
8 Mei '16
T.
K.L.
K.L.
K.L.
K.B.
K.L.

3 Aug. '09
6 Juni '15
13 Mrt. '10
7 Juni '13
19Juni '17

Rotterdam
Rauwerd
Batavia
Holwierde
Paramaribo
's-Gravenhage
Zwolle
Hengelo (O)
Bondowoso
Schiedam
'sHeerArendskerke
Nijmegen
Semarang
Nunspeet
Haarlem
Leeuwarden

Ing
Ca
C
C
C
C
C
C
*

c

Ca
C
Pa
C
*
C

C

Pa
C
P
Ing
Ing
C
Ing
P
Ing

C
P
Ca
C
*
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Datum en
jaarvan
geboorte

Naam

Geboorteplaats

Florentinus,Eddy Louis
Fontein, Paulus
Franke,Anton
Franke,JohannesAnton Pieter . . . . . . . .
Frings, Herbert Mathieu C a r l . . . . . . . . .
Frouws,Martinus

K.B.
K.B.
L.
L.
L.
K.B.

15Juli '10
I Sept. '13
23Apr. '18
19Juni '14
10Aug. '12
29Juli '12

Batavia
Leiden
Sleen
Sleen
Schüren (D.)
Ede

Garot, Anton
Gastman,Eltjo Helenius
Geertzema,CornelisAdolf
Gelinck, Aarnout Marinus
Germs,Gerard JacobBernard . . . . . . . .
Gerritsen,Hendrik Jan
Geuns,Sjoerd Gerben van
Geus,Jan Gijsbert de.
Geuze,Marinus Adriaan
Gianetti,DarioErnesto
Giesen,Henricus Jozephus
Goemans,GillesJohannes
Gonggrijp, GeorgeLodewijk
Gonggrijp,Justus
Graaff, Diederik de
Greven, Cornelis
Groendijk, Tjalling
Groenewolt, Trijntje
Groenewoud, Henricus van
Grootenhuis,Johannes Alidus
Grooters,Geert Tïemen

K.L.
L.
L.
K.L.
L.
L.
L.
K.L.
L.
K.L.
L.
L.
K.L.
K.L.
K.L.
K.L.
K.L.
Toeh.
K.B.
L.
T.

26Juli '14
31Dec. '14
29Apr. '13
16Sept.'14
6 Nov.'08
14Juni '15
2 Dec. '14
1Apr. '08
22 Febr.'17
27Sept.'10
2 Mrt. '17
10Nov.'16
5 Jan. '11
24Sept.'16
10Oct. '11
14 Mei '12
2 Dec. '11
7Juni '99
7Sept.'13
12Sept.'16
4 Nov.'12

Semarang
Beerta
AnnaPaulowna
Koudekerke
Akkerwoude
Renkum
Schiermonnikoog
Bruchem
Poortvliet
Buitenzorg
Steenderen
Dreischor
Wonosobo
Utrecht
Klaten
DeBilt
Terschelling
Holwierde
Zutphen
Balkbrug
Hardenberg

Haaren, Hermanus Albertusvan
Habers,Lucas
Hadders,Adolf
Ham,Johan
Hameien, Marinus Cornelisvan
Hansen, Leonard Christiaan
HarionoDanoesastro
Haspers,SaraMaria
Hart, Maarten Leendert 't.
Hartman, Thomas Adriaan
Hauser, Georg Franz . . . . . . . . . . . . . . . .
Hazemeijer, Aleidus Reginald
HeemskerckDüker,WillemFrederikvan

5 Aug.'11
L.
12 Apr. '12
L.
II Juni '16
L.
K.L. 27Sept.'09
3 Dec. '11
L.
1 Mei '16
K.B.
K.L. 13Juni '14
3 Nov.'10
5 Juli '15
L.
K.B. 24Oct. '10
K.L. 25Sept.'10
K.B. 16Sept.'09
25Nov.'10
L.

Overasselt
Giethoorn
Odoorn
Buitenzorg
Magelang
Bandoeng
Malang
Rotterdam
AnnaPaulowna
Soerabaia
Weenen
Hengelo(O.)
Hilversum

93
J,

ÖD

Naam

•M -B
3"§

Datum en
jaar van
geboorte

Heeres,Hijlke
Hees,Remmeltvan
Heide,Bindert van der.
Hellinga,Folkert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hellinga,Gerben
Hemsing, Willem Dirk.
Henkes,Hendrik Jan Magallanes . . . . . .

L.
L.
L.
L.
K.B.
K.L.
T.

17 Apr. '16
27 Febr.'18
4Juni '12
25Oct. '17
4 Dec. '09
8 Juni '10
19Febr.'ló

Hennik, Jacob Jacobusvan . . . . . . . . . . .
Heringa,Jouke Willem
Heusden, JacobAlexander Walravenvan
Hiele, Tom van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hildesheim, Michiel
Hofstede, AlbertusEverwijn
Homans,KarelAugust
Houben,Johan MarieHenri Joseph....
Hovius, Gerardus Nicolaas
Hubbeling, Nicolaas
Huizenga,Luidolf Harm
Huizinga,Jeikeliena Ferma
Huyskes, Jan Arie
Hylckama Vlieg,Tinco Epeüs Andringa

L.
K.B.
L.
T.
L.
K.L.
K.L.
K.L.
L.
T.
K.L.
T.
T.

Hieslum
Hoogeveen
's-Gravenhage
Utrecht
Gouda
Semarang
Punta Arenas
(Chili)
10Juli '13 Oostvoorne
28Mrt. '16 Buitenzorg
18Oct. '14 Terschelling
27Juli '14 Groenlo
18Mrt. '13 Amsterdam
9Mrt. '11 Klaten
Tasikmalaja
12Juni '13
Breda
12Nov.'07
Groessen
27 Sept. '10
Lonneker
23Aug.'13
Ten Boer
17Mrt. '10
Zeerijp
24Apr. '13
18 Mei '13 Terkaple

Hijlkema, Wijbe Pieter

K.B.
L.

8 Aug.'10
11 Aug. '15

Viaardingen
Mensingeweer

Jansen,Jan Fokko
Jantzen,Jörn Joachim
Jonges,Remmet.
Jongmans,Johanna RenateAgnes
Jurriè'ns,Gerrit Jan.

L.
K.L.
T.
K.L.
K.B.

2 Oct. '15
7Aug. '07
8 Mei '11
30 Nov.'11
16 Apr. '17

Delfzijl
Niederlössnitz(D.) C
c
Jisp
Leiden
Ca
Utrecht
*

L.
T.
L.
B.
K.B.
K.B.
T.

2 Mei '11
25Juni '14
22Apr. '16
19Juli '00
12Mrt. '13
29Juli '12
23Febr.'lO
10Mei '13

Goes
Ubbergen
Deventer
's-Gravenhage
Venlo
Amersfoort
Polidjedjer
Scheveningen

Ca
C

L.
T.
L.

16Apr. '10
12Nov.'14
22 Febr.'12

Rotterdam
Rotterdam
Oostwold

C
P
Ing

Kakebeeke,Walter . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalkman, Cornells
Kappelle,Derk
Kerling,Louise Catharina Petronella . . .
Keulen,NicolaasJohannesAnthoniusvan
Kiepe,Frans Dammes H e n r i . . . . . . . . . .
Klaus,Louis George.
Kloot, Willem Gualtherusvan der
Kloot Meijburg, Frederik Leonardus
Karel van der
Knol,Maria Wilhelmina
Knottnerus,CornellsSamuel

Geboorteplaats

CQ ( i j

P
*
C
P
Ing
C
*
P
C
Ca
C
C
Ca
C
C
Ca
C
Ca
C
C

C

Pa
*
C

c
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"'' :g""
;a

Naam

U5"

Koefoed, Henning . ................ ._ ....

Koekebakker, Frank lEdsgard •••••.••.
Koenigs, Christine Luise Elisabeth HeJene Johanna Adelheid ..............
Koesnoto •.... • .....................
Koning, Henricus Synco de .............

Koornneef, Hendrik ....................
Koot, IJsbrand van .......................
Koppejan, Ary Willem Gijsbert .........

Krol, Baarte Martinus ...................
Kromhof, Engbert Gerrit Jan

<+ . . . . . . . . . . .

Kxomwijk, Antonius Everardus . ........
Kronenberg, Hester Geertruid ...........

Kruijf, Herman Clemens Paul de .........
Kruijt, .Alfred Herman • ................

Krijthe, Eltien -..........•...........
Krijthe, Neeltje ...•.................
Kuile, Judith Henriette ter ......• .....
Kuiperi, Hendrik Gerrit . .............
Kuijper, Cornelis • • • • • • • • • • • • • • • • + • •

"

u
"i::

jaar van
geboorte

Geboorteplaats

31
Malang

Ing

Dordrecht

p

K.L.
K.B.

7 Juli '12
13 Jan. '15

L.
K.L.
K.B.
K.L.
L.
L.
L.
L.
L.
T.
K.B.
L.
T.
T.
T.
B.
K.L.

4 Apr. '15 Berlijn
26 Mrt. '13 Poerworedjo
8 Febr.'16 Soekaboemi
20 Mei '13 Amsterdam
I Juni '12 Haarlem
24 Jan, '19 Goes
14 Nov. '12 Westerbork
4 Sept. '15 Lonneker
6 Juli '14 IJsselstein
24 Mei '12 Rotterdam
25 Jan. '11 Pati
16 Apr. '10 Bussum
23 Juni '09 's-Gravenhage
23 Juni '09 's-Gravenhage
9 Sept. '12 Enschede
12 Jan. '10 Klaaswaal
10 Juni '09 's-Gravenhage

Laan, George Wiebe van der . ......... K.L.
Laer, Willem van.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.
L.
Lackamp, Jan Willem ................
T.
Laman Trip, Jhr. Joan Philip .........
Lameris, Willem Johan ..... ~ ......... K.B.
Laminers~ Roelof Pieter ..............
L.
Lammers, Wilhelm Gerrit Antoon .....
L.
Ledeboer, Henry William ............ K.B.
Leendertz, Abraham Cornelis ......... ·K.B.
Leeuwen, Willem van ...... , ......... K.B.
Leinweber, Joan Christiaan .......... K.B.
Lenshoek, Willem Pieter ............. K.L.
T.
Leupen, Felix Ferdioand . , ••••.•.••• ,
Levenkamp, Willemina • + • • • • • • • • • • • • Toeh.
Lobach, Leon Alexander Louis Maria ..
L.
LOhnis, Maria Petronella .......•.-',' ...
K.L.
Lorey, Wilhelm Alexander
Luteijn, David Iz~k . ................
L.

19 Oct. '07
22 Apr. '09
13 Oct. '17
8 Sept. '14
2 Oct. '14
1 Oct. '12
2 Sept. '16
29 Nov. '13
24 Dec. '13
5 Apr. '12
18 Sept. '15
20Mei '06
19 Nov. '15
23 Juli '11
12 Mei '14
21 Jan. '88
18 Febr.'15
24 Juni '15

Groningen
Hilvers um
Oosterbeek
Hilversum
Groningen
Drachten
Dieren
Nijmegen
Castricum
Utrecht
Wageningen
Semarang
Leeuwarden
Bloemendaal
's-Hertogenbosch
Vledder
Frankfui.-t a. M.
Cadzand

K.B.
K.B.

18 Febr•.'16
3 Apr. '15

Vrouwepolder
Assen

1

...........

Maas, Antonie Lambertus ............
Mansvelt, Johan Franc van ... _........

"'' "
~ !l
~ "'

"'
~8

Datum en

.I

p

Ing
Ca

c
c

•

c

Pa
p

c
c
Ca
Ing
Ing

c
c

Ing
Ing

c

•

•
Ca
Ing
Ca
Pa
Pa

c

Pa

c

Ca

-

•

-

Pa

c
p
p

'

-1

I

95

"

.....
.,,.:, ·.a-""'

Naam

E·.~

Ul "

Marie, Gerrit Steven van .•..•.....•.•
Medenbach de Rooy, Herui van .••.•..
Memelink, Garrit ••••.•••••••••••••.
Mertens, Johan Hendrik Willem ....•.•
Messchaert, Willem Frans Eduard •.•••
Meulen, Ageus van der •••••••••••• , ..
Meulen, Rimmer van der •...••.....•.
Meijer, Albert Henri Auguste ...•..•••
Meiier, Gerardus Wouter .•.• , ....•.•.
Miltenburg, Gerardus Ar:tioldus
Miranda, Hubertus de ••••••••••••.•.
Mohrmann, KareJ Johan Marie .•..•.••
Mommers, Johannes Franciscus Alphon-

......

sus Maria ...........................

'

"

g'.~

Datum en
jaar van
geboorte

12 Sept. '14
L.
K.B. 24 Nov. '12
B.
3 Juni '13
K.L. Z2 Juni '09
K.L. 11 Apr. '11
T.
17 Juli '10
K.B. 15 Febr."13
K.B.
I Juli '15
T. . 26 Apr. 'II
Toeh. 20 Aug. '00
16 Apr. '17
L.
16 Febr.'14
L.

~e

Geboorteplaats

ra~

~~

1;i.,,
ra "'
o-l
.2l

Wijhe
Probolinggo
Deventer
Venlo
Meester Cornelis
*s-Gravenhage
Zoeterwoude
Semarang
Schie dam
Vreeswijk
Amster_dam
Rotterdam

c
Ca
p

c
c
c
c
Pa

c
-

•

c

Tilburg
Kediri
Kediri
Soerakarta
Madioen

c

9 Febr.'14
22 Oct' '12
5 Febr.'12
18 Nov. '15
5 Mrt. '12
9 Dec. '13
26 Dec. '10
6 Aug. '15
7 Dec. 1 14

Martabing
Amsterdam
Soerabaia
Gorinchem
Steenbergen
Ridderkerk
Soerakar.ta
Leeuwarden
Middelburg

c
c
c
p
Ca
p
Ca

K.L.

17 Juni '11

Bandoeng

p

B.
L.
L.

Oosterhout
Nijega
Zierikzee
Soekaboemi
Amsterdam
Voorthuizen

p
Pa
Pa

T.
B.

25 Sept. '16
10 Nov. '15
27 Febr.'17
II Aug. '10
17 Apr. '16
17 Dec. '12

L.

8 Jan. '15

Bude!

•

Rozendaal
Veendam

-

Millschlegel, Jacob Sikke ..•.••..•.•. , •
Millschlegel, Jan Cornelis ........ , ••••.
Muller, Henricus Cornelis .................
Muller von Czernicki, Otto Ferdinand •.

T.
K.L.
K.B.
L.
K.L.

15 Oct.
20 Juni
20 Juni
23 Juni
13 Mrt.

Naezer, Hendrik Wilhelm .............
Nienhuyst Hendrik Coenraad ••...•.•.
Niestijl Jansen, Freddy Anton Desire ...
Nieuwenhuijst Robert George Nicolaas .
Nieuwenhuyzen, Jan Willem van ........
Nieuwstraten, Jan Pieter ...............
Notokoesoemo, Pangeran Ario •..•••...
Nube, Albert Hendrik •...•.•..•.•.••
Nuijten, Johannes Marinus Ludovicus .•

K.B.
K.L.
K.B.
K.B.
L.
T.
K.L.
K.B.
L.

Oedin, Sam ........................
Oldeneel tot.Oldenzeel, Jan Arent Hyacinth Jozef Ghislain Baron van .....•
Oosterhof~ Ate •.••••••••. , ••••.••• •.•
Oosterhout, Leo Maximilianus Maria van
Oppenoorth, Willem Frederik Florus .••
Otto, Hein ............. , •••••••.•••••
Overbeek, Hendrik Herman Gerrit .....
Oyen, Willem Hendrik Antonie Theo door
van ................................ ,, ... ,
Pallandt, Marie Alexine Baronesse van •
Pattje, Derk Johannes. , .• .•......•.•..

Toeh. 22 Febr.'17
L.
14 Jan. '13

-

'08
'14
'14
'08
'09

*

•
Ca

c

*

c

*

p
p

c
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-ti
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Datum en
jaarvan
geboorte

Penders,Joannes Mathijs Antonius
Pétrie, AhdriesPieter.
Pieters, Gustaaf Watze Johan
Planje, Johannes Pieter
Pol,Dirkvande
Pol,Peter Hermanus van de
Polderman, Boudewijn . . . . . . . . . . .
Post, David Christiaan . . . . . . . . . . .
Post, Jan
Prinsen Geerligs,Hendrik Louis . .
Pijls, Frans Willem Godfried

L.
K.L.
K.L.
L.
K.B.
T.
L.
T.
K.L.
K.L.
T.

27 Dec. '13
18 Juni '13
8 Aug. '13
26 Juni '10
7 Jan. '14
2 Febr.'ló
28 Juli '09
28 Jan. '14
29 Dec. '14
22 Apr. '13
6 Jan. '11

Koetaradja
Bandoeng
Batavia
's-Gravenhage
Utrecht
Rijswijk (Z.H.)
Kruiningen
Sloten
Amsterdam
Makassar
Beek (L.)

Raad, Koenraad Jan de
Radema,Lambertus
Reestman, Antonie Johannes
Reinders,Egbert
Rethmeier,Bernard Heinrich
Rest,AdrianusJohannesJacobusvander
Rhee,JacobAntonvan
Ridder, Dirk Cornells de
Riemersma,Jan Herman
Rienks,Arjen
Rienks,Ludolf Hendrik
Rietberg,Hendrik
Rinsema,WiebeTaeke
Ritzema van Ikema, JacobBernard . . . .
Roo, Hendrik Christiaan de
Roos,Jacob
Rozeboom,Dirk
Rooij, Jacobus Johannes Leendert de ..
Ruijchaver, George Johannes . . . . . . . . .

L.
L.
L.
L.
L.
K.L.
K.L.
L.
L.
L.
L.
T.
L.
L.
K.L.
K.L.
L.
L.
K.L.

12 Juni '10
8 Aug. '14
18 Juni '10
22 Nov. '14
14 Nov. '14
28 Jan. '08
13Juli '12
16 Dec. '12
25 Mrt. '16
27 Sept.'06
7 Nov '11
29 Oct. '12
17 Apr. '12
17Mei '12
7 Mei '13
12Mei '17
3 Mrt. '18
27 Nov. '10
24 Nov. '13

Houten
Bolsward
Gorinchem
Winterswijk
Deventer
Dordrecht
Den Pasar
Arnhem
Ee (Fr.)
Winsum (Fr.)
Winsum (Gr.)
Koudekerk
Norg
Westernieland
's-Gravenhage
Leiden
Wageningen
Rotterdam
Buitenzorg

Sauer, Gabriel
Sauveur,Emile Gaston
Schaepman, Cornelis Wilhelmus HenricusMaria
Schagen,Hendrik van.
Schaik, Anna Theodora Josephine van .
Scheepers,Christiaan Pieter
Scheer,Pieter

L.
K.B.

27 Apr. '13
19 Nov. '13

Kethel
Groningen

6 Aug.'13
24Febr.'ll
28 Nov. '16
16Apr. '11
21 Aug. '16

Zwolle
Batavia
Schaesberg
's-Gravenhage
Zoetermeer

Naam

"•ai

L.
T.
T.
L.
K.B.

Geboorteplaats
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Naam

Scheer, Adolph Frederik van der
Scheffelaar, Anton CornellsJohannes .
Schelven, Bastiaan Diederikvan
Schiere,Jouke Cornelis
Schimmel,Albert
Schroo,Hendrik
Schroder,Aris
Schuurmans,Durk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schuylenborgh, Johannesvan
Segers,Jozef Marie L e o n . . . . . . . . . . . . .
Sepers,IzaakDirk.
Setten, Herman Georgevan . . . . . . . . . .
Sevenster, Grietje
Seyffardt, August Lodewijk Willem...,
Siebenga, Jacob
Simons,JosephPietJan . . . . . . . . . . . . . .
Sissingh,Gerard
Sleesen,Dirk van der
Slik,Hans KarelFrederik
Smedema,Roelof
Smeenk,Harm Hendrik
Smit, Jort Frans
Snellen vanVollenhoven,Heinrich
Snijder, Hendrik Jan
Snijders, Willem Johannes Jacobus
Soest,Jan van
Soest, Wesselvan
Soet, Frans de
Sondern,Johan A r n o l d . . . . . . . . . . . . . . .
Spriensma,Auke
Staverman,John
Stegen, Henri Frans van der . . . . . . . . .
Stehouwer,Willem
Stofberg, Jean Chrétien
Stoffels, Adrianus
Stormvan Leeuwen, Johannes Adriaan.
Straatman, Herman J a n . . . . . . . . . . . . . .
Stuivenberg, Johannes Hendrikus Matthijs van
Stutterheim, William
Swanborn, Paulus Louis
Sijpkens, JakobPieter
7

L.
K.L.
L.
L.
K.L.
K.B.
L.
L.
L.
L.
Toeh.
K.L.
L.
K.L.
L.
L.
B.
K.B.
L.
L.
L.
K.B.
K.B.
L.
K.B.
B.
T.
K.B.
K.B.
L.
T.
L.
L.
K.L.
B.
K.L.
L.

US
.is» a

Datumen
jaarvan
geboorte

Geboorteplaats

18Apr. '09
19Oct. '12
20 Sept.'10
13Juli '16
23Aug.'15
22Oct. '13
18Juli '01
15 Jan. '16
17Dec. '16
10Nov.'11
7Juni '13
30Apr. '12
21 Febr.'13
22Apr. '09
8 Juli '09
12 Mrt. '14
4 Nov.'12
26 Nov.'04
21Aug. '14
31Jan. '10
10Mei '16
28Apr. '13
1 Mei '13
28 Febr.'16
5Mrt. '14
1 Juli '14
1 Nov.'16
8 Sept.'17
16Oct. '12
31Mei '12
22Dec. '17
8 Nov. '11
10 Mrt. '13
23Aug.'09
13Juni '13
28Mei '12
2 Sept.'07

Zutphen
Padang
Rotterdam
Burgwerd
Modjokerto
Klaten
Hensbroek "
Spannum
Balikpapan
Roosendaal
Haarlemmermeer
Palembang
Wier
's-Gravenhage
Haskerdijken
Swalmen
Utrecht
Amersfoort
Breda
Eenrum
Veendam
Apeldoorn
Padang
Koetoardjo
Koudekerke
Amsterdam
Rotterdam
Zwolle
Gendringen
Oostrum
Batavia
Venlo
Hilligersberg
Batavia
Amsterdam
Djokjakarta
Apeldoorn

C
Ca
C
*
P
Ca
Ing
*
*
C
P
Ca
C
Ing
C
*
Ca
C
*
Ing
P
C
Ca
Pa
C
C
P
P
C
C
*
C
C
C
C
C
C

Driebergen
Bussum
Pamekasan
Sneek

Ing
P
P
*

K.L.
7Apr. '09
L.
22Nov.'13
K.L. 14 Mei '14
K.L. 2Aug.'16

g 4>

| |
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Datum en
jaarvan
geboorte

Teepen, JacobusMarie . . . . . . . . . . . . . .
Temme,Johannes
Teppetna,JacobAdriaan Marie . . . . . . .
Teseling,Hendrikus Johannes
Thiel,Lilievan
Thung, SiangBok
Tjia, JamesEdwin
Toppinga,BerendPieter
Trottsselot, Jan
Tuijnman, Daniël Sebastiaan

L.
K.B.
L.
K.L.
Toeh.
T.
K.L.
T.
K.L.
K.B.

22 Dec.'11
15 Aug.'14
4 Dec. '09
4Apr. '10
18 Jan. '13
14 Mei '13
29Nov.'14
13Febr.'14
31Jan. '13
16Apr. '15

Middelbeers
Coevorden
MillenSt.Hubert
Driebergen
Pasoeroean
Tjiandjoer
Bandoeng
Slochteren
Heemstede
Middelburg

Veen,Barend
Vega,Eljakim
Velde,Charlesvan de
Verheij, Coenraad
Verhoog,Jacobus Marinus
Verkoren,Johannes
Verkuyl,Adolf Herman
Vermeulen,Dirk Hendrik
Verschuyl,Heinrich
Versteegh,Brand Arie Johan.
Versteegh,Frans
Vervelde,GerritJan
Visser,Willy KarelAnton
Vlag,Abraham Frederik
Vogler, Karl Gerard . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vondeling,Anne
Voorbeijtel Cannenburg, Willem
Voormolen,Jan Aart
VoorsttotVoorst,AugustAlexanderFerdinand Baron van
Voskens,JohannesPetrusJosephusMaria
Vries, Jan Bartele
Vries,Jan Gosewienus de

K.L.
L.
L.
K.B.
T.
L.
K.B.
T.
L.
K.B.
K.B.
L.
—
T.
K.B.
L.
B.
K.L.

18 Apr. '17
7Mei '13
24Sept.'12
22Apr. '17
22Apr. '12
13Febr.'18
11Mei '11
8 Dec. '16
12Nov.'08
27Mrt. '12
7 Oct. '10
27Dec. '18
21Jan. '17
13 Juli '10
10 Jan. '15
2Mrt. '16
12Apr. '16
20Juni '09

Garoet
Dordrecht
Banda Neira
Paramaribo
Leiden
Enschede
Nijkerk
Drumpt
Amsterdam
Valdivia (Chili)
Batavia
Winterswijk
Zwijndrecht
Scheveiiingen
Malang
Appelscha
Amsterdam
Malang

K.B.
B.
L.
L.

29Juli '14
27Jan. '10
25Juli '11
24Mrt. '13

Bodjonegoro
Tilburg
Westergeest
Rossum

Waal,Duco de
Waal,Robertvan de
Waals,Jacob Cornells van der
Wanrooy,GerardusLambertus . . . .
Wanschers,Hendrik

L.
K.B.
L.
K.L.
L.

6 Nov.'11
12Juni '17
17Febr.'12
10Mei '04
18Juni '17

Culemborg
Schoonhoven
Amsterdam
Hempens
Wierden

Naam
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Datum en
jaarvan
geboorte

Naam

Waveren,Pieter van
Weber, Frederik Bernard
Weerd,Pieter Cornelisvan d e . . . . . . . .
Welter,Willem Hubert
Wely, Johannes Christiaan Lodewijk
Karelvan.
Wentholt, Ludolph Reinier
Weijer, Johannes Jelle
Wiebosch,WillemAdriaan . . . . . . . . . .
Wieringa,Karolina
Wiljes, Hans de
Winterdijk, Pieter Jacobus
Wilten, Wessel
Wisse,Johan Hubertus
Wit, Jan
Woldringh, Meinardus . . . . . . . . . . . .
Wolk,Hendrik van der
Wyatt, Aurelius
Wijk, AdrianusJacobusvan
Wijk, Hendrik Pieter van
Wijk, Johannes Jozephusvan . . . . . . . .
Wijk, Sytskovan der . . . . . . . . . . . . . .
Zeguers,Johan Marie Hubert...
Zieck,Jacobus Frederik Ulderik.
Zwaan,Rijkent Johan
Zwikker,Klaas.
Zijlstra, Binnert
Zijverden, Willem van

Toeh. 1 Jan.'99
K.L. 25 Febr.'07
K.B.
3 Oct. '12
K.L.
6Apr. '10

Geboorteplaats

31
Moskou
Den Helder
Arnhem
Den Helder

Rotterdam
K.L. 21Juli '07
Makassar
2 Sept.'10
L.
25Apr. '17 St.Jacobi-Parochie
T.
K.L. 13 Aug.'14 Amsterdam
17Juli '13
Ternaard
T.
K.L. 20Juli '10 Bunde (D.)
21Nov. '96 's-Gravenhage
T.
21Oct. '15 Sloten
K3.
K.B. 19Mrt. '12 Buitenzorg
26 Mrt. '07 Groningen
L.
16Mrt. '15 Groningen
K.B. 29Oct. '14 Arnhem
K.L. 12Apr. '11 Batavia
9Aug. '12 Schalkwijk
L.
25Dec. '10
Barneveld
L.
L.
30Nov.'10
Odijk
K.L. 23Juni '08
Weltevreden
T.
L.
T.
L.
L.
L.

ljan. '15
2 Nov.'15
11Juli '12
6Apr. '17
28Apr. '13
7 Apr. '09

"al

St.Pieter
Batavia
Enkhuizen
Zaandam
Grouw
Nieuw-Vennep

C
Ing
C
C
C
C

*
Pa
C
C
P
P
Ca
*

Pa
*
C
C

c
Ing
Ing
P
*
Ing
*
C
Ca

10. OVERZICHT VAN HET TOTALE AANTAL DER INGESCHREVENEN VOOR HET STUDIEJAAR 1935—1936.
AANTAL

STUDIERICHTINGEN

Nederlandsche landbouw
Koloniale landbouw..
Tuinbouw
Nederlandsche boschbouw
Koloniale boschbouw
Geen bepaalde richting
Enkele lessen

152
94
52
12
66
9
16
Totaal

401

11. LIJST VAN DE IN HET STUDIEJAAR 1935-1936
MET GOED GEVOLG GEËXAMINEERDEN
PROPAEDEUTISCH EXAMEN
28September 1935
E.P.Busscher, Ambt-Hardenberg.
J. A.P.Franke,Sleen.
G. J. B.Germs,Akkerwoude.
W. G. A.Lammers, Dieren.
G. W.J.Pieters,Batavia.
J. Post,Amsterdam.
J. M. Teepen,Middelbeers.

H. H. G. Overbeek, Voorthuizen.
A.Schimmel, Modjokerto.
H. H. Smeenk,Veendam.
F. deSoet,Zwolle.
J. Trousselot,Heemstede.
D. S. Tuijnman, Middelburg.
E.Vega, Dordrecht.
A.Vondeling,Appelscha.
W.Wüten, Sloten.
13Juli 1936

20Januari 1936
S.Bosch, Hantum.
S. Dijkstra, Gendringen.
H. M.Elema,Holwierde.
Th. H.Etty,Bondowoso.
A.Franke, Sleen.
F. Hellinga, Utrecht.
D. HilleRisLambers,Jorwerd.
A.L. Maas,Vrouwepolder.
P. L. Swanborn, Pamekasan.
B.Veen, Garoet.
W. Voorbeijtel Cannenburg, Amsterdam.
P.J. Winterdijk, 's-Gravenhage.
5 Mei 1936
H. F. N. Feekes,Semarang.
L. C.Hansen, Bandoeng.
Mej. M.W.Knol, Rotterdam.
F. AE.Koekebakker, Dordrecht.
Mej. C.L.E.H.J.A.Koenigs,Berlijn.
J. F.vanMansvelt,Assen.
G. Memelink, Deventer.
A.H. Nubé, Leeuwarden.
S. Oedin,Bandoeng.
H. Otto,Amsterdam.

H. L. Bernelot Moens,Buitenzorg.
C.H. Bool,Medan.
G. J. Bouma, Sneek.
H. Heeres,Hieslum.
A.E. Kromwijk, IJsselstein.
J. A. H. J. G. Baron van Oldeneel tot
Oldenzeel, Oosterhout (N.B.).
W.vanSoest, Rotterdam.
R.van deWaal,Schoonhoven.
CANDIDAATSEXAMEN
Nederlandsche Landbouw
26September 1935
R. N. Marx, Salatiga.
D. J. Pattje, Veendam.
B. D.vanSchelven, Rotterdam.
26Januari 1936
IJ. deBoer, Terwolde.
J. Donia, Franeker.
M. L. 't Hart, Anna Paulowna.
F. L. K. van der Kloot Meijburg, Rotterdam.
B.M. Krol, Westerbork.

102
G. S.van Marie, Wijhe.
J.W.vanNieuwenhuyzen,Steenbergen.
J. P.Planje, 's-Gravenhage.
RadenNg.S.Sosrohadikoesoemo,Japara.
A.J. vanWijk, Schalkwijk.
B. Zijlstra, Grouw.
2Mei 1936
L. G. vanBeneden,Heelsum.
G. J. ter Brugge, Putten.
J. A.W. van Heusden, Terschelling.
K. J. M.Mohrmann, Rotterdam.

H. C. Nienhuys,Amsterdam.
H. C.de Roo, 's-Gravenhage.
H. J. Teseling, Driebergen.
J. A. Voormolen,Malang.
W. H. Welter, Den Helder.
A. Wyatt, Batavia.
P. J. W. van der Wijk, Nijmegen.
1 Mei 1936
J. M. H. J. Houben, Breda.
H. deWiljes,Bunde(D.).
1 Juli 1936

27Juni 1936
C.W. C.van Beekom, Arnhem.
J. D.Bekius, Dronrijp.
R. L. Beukenkamp, Graz (Oostenrijk).
W.R. Domingo,Kraksaän.
D. I. Luteijn, Cadzand.
A. J. Reestman, Gorinchem.
J.B.RitzemavanIkema,Westernieland.
H. F.vander Stegen,Venlo.
W. Stehouwer, Hilligersberg.
L. R.Wentholt, Makassar.
H. P.vanWijk, Barneveld.

C. N. Frederiksz, Tegal.
Tuinbouw
24Januari 1936
J. A.Eshuis,Zwolle.
J. F. A.M. Mommers, Tilburg.
A.F. Vlag, Scheveningen.
1 Mei 1936
J. J. Astrego,Rotterdam.
J. M. Verhoog,Leiden.

Koloniale Landbouw
30September 1935
F. H. J. A.Broers,'s-Gravenhage.
G. L. Gonggrijp,Wonosobo.
A.E.Hofstede, Klaten.
R. Lichte, Djokjakarta.
G. D.Perk, Medan.

26Juni 1936
Mej. J. H. ter Kuile,Enschede.
H. vanSchagen,Batavia.
Nederlandsche Boschbouw
5 Mei 1936

31Januari 1936
J. C.Broekhuizen, 's-Gravenhage.
C. H. Cochrane,Pangkalan Brandan.
V. K. R.Ehrencron, Batavia.
A.Garot, Semarang.
D.E.Gianetti,Buitenzorg.
J. A.Harten, Menado.
J. H.W.Mertens,Venlo.
W. F.E.Messchaert,Meester Cornelis.
O.F. Muller von Czernicki,Madioen.

H. G. Kuipéri, Klaaswaal.
G. Sissingh, Utrecht.
J. vanSoest, Amsterdam.
Koloniale Boschbouw
1 Februari 1936
T.E.A.van HylckamaVlieg,Vlaardingen.

103
F. D.H. Kiepe, Amersfoort.
W. J. J. Snijders, Koudekerke.
A. H. Verkuyl, Nijkerk.
5 Mei 1936
G. G. Ferwerda, Haarlem.
R. van der Meulen, Zoeterwoude.

E. Glazenburg, Zaandam.
Th. Hamilton of Silverton Hill, Semarang.
L. J. N.Jongmans,Rijswijk (Z.H.).
J. M. Kist,Batavia.
G. J. Kruisweg, Bussum.
L. J. H. Meijer, Salatiga.
J. H.M.vanStuivenberg,Driebergen.
H. deWilde deLigny, Batavia.

30Juni 1936
H. W. Naezer, Martabing.
D. van der Sleesen, Amersfoort.
J. A.Sondern, Gendringen.
INGENIEURSEXAMEN
Nederlandsche Landbouw
26 September 1935
H. M. C.Frings,Schüren (D.).
G. Kranen, Varsseveld.
J. F. van Riemsdijk, Est en Opijnen.
J. J. van Wijk, Odijk.

10Februari 1936
J. deBrey, Weltevreden.
W.van Dompseler, Bandoeng.
M.M. H. Evers,Schiedam.
J. C. Gerlach, Semarang.
J. G. de Geus,Bruchem.
G. A.W. van de Goor, Wijk bij Duurstede.
G. F.Hauser,Weenen.
A.W. Keijzer, Paramaribo.
G. W.van der Laan, Groningen.
A.L. W.Seyffardt, 's-Gravenhage.
W.M. G. Pieters,Weltevreden.
W.J. Weber, Padang.
S.van der Wijk, Weltevreden.

25Januari 1936
J. vanBueren, Rotterdam.
W.A.Eschauzier, 's-Gravenhage.
M. C.vanHameien, Magelang.
R. P.Lammers, Drachten.
R.Smedema, Eenrum.
G. O. Terpstra, Leeuwarden.
27Juni 1936
J. J. Eshuis,Hengelo (O.).
C.S. Knottnerus, Oostwold.
J. J. L. deRooij, Rotterdam.
A.Rienks,Winsum (Fr.).

6 April 1936
H. Koefoed, Malang.
7Juli 1936
W.vanBenten,Amsterdam.
M. J. Broekhuijsen, Magelang.
F. C.vanEmden,Paramaribo.
D. de Graaff, Klaten.
M. H. Hagenouw, Jutphaas.
Koesnoto, Poerworedjo.
C.Kuijper, 's-Gravenhage.
L. A.Meijer, Goes.
M.B.Smits,Zierikzee.

Koloniale Landbouw
10October 1935
J. P.E. Basie,Den Helder.
B. C.van Duyn, Rotterdam.

Tuinbouw
27September 1935
Mej. J. M. vanWaveren,Hillegom.
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24Januari 1936
G. T. Grootere, Hardenberg.
Mej. E.A.Hissink, Weltevreden.
F. W. G. Pijls,Beek(L.).
C.W.Reitsma, Rotterdam.
R. J. Zwaan, Enkhuizen.
Nederlandsche Boschbouw
1 October 1935
G. Saveur, Groningen.
Koloniale Boschbouw
1 October 1935
W. J. K. Cortenbach, Kotaradja.
E. H. P.Juta,Paramaribo.
L. H. Rikken,Arnhem.
G. Saveur, Groningen.
J. F.Wolterson,Haarlem.

7 Februari 1936
A.N.Bernard, 's-Gravenhage.
A.R. Hazemeijer, Hengelo (O.).
G. Hellinga, Gouda (met lof).
I.A.deHulster, Oostburg.
J. A.Lasschuit, Amsterdam.
G. W.Mulder, Arnhem.
J. Pieterse, Rotterdam.
C.H. Reurink, Winterswijk.
C.L. vanWijk, Rotterdam.
28April 1936
F. Versteegh, Batavia.
30Juni 1936
C. Gouka,Bankinang.
3Juli 1936
A.Raad, Hilversum.

12. P R O M O T I Ë N G E D U R E N D E H E T S T U D I E J A A R
1935—1936
Het doctoraat inde Landbouwkunde werd verleendaan:
JANNIS FRANÇOIS KOOLS, geb.26 Juli 1904te Aardenburg, op
proefschrift met stellingen, getiteld: „Hoema's, hoemablokken en
boschreserves in de Residentie Bantam", op 9 October1935.
Promotor: Prof. A.TE WECHEL.
W I L L E M JOHANNES DEENEN, geb. 11 Maart 1899te Dordrecht, op
proefschrift met stellingen, getiteld: „Bloei en bloeislaging vande
Robustakoffie op Sumatra's Westkust", op30Januari 1936.
Promotor: Prof. J.E. VAN DER STOK.

AUGUST LOUIS SOPHUS BÄR,geb. 23 September 1904 te Amboina,

op proefschrift metstellingen, getiteld: „Over desystematische veranderingen inuitwisselings-capaciteit vanklei",op12Februari 1936.
Promotor: Prof. Ir.J. H U D I G .
EBERTUS MEIJER DREES, geb. 27Mei 1909 te Spijkenisse, op proefschrift metstellingen, getiteld: „ D ebosvegetatie vande Achterhoek
en enkele aangrenzende gebieden", op20 Februari 1936.
Promotor: Prof. D r .J. JESWIET.
OTTO BANGA, geb.24Februari 1903teBetterwird, op proefschrift
met stellingen, getiteld: „Physiologische symptomen van lage-temperatuurbederf", op23Maart 1936.
Promotor: Prof. Ir.A.M . SPRENGER.
W I L L E M ADRIAAN JOHAN OUSTING, geb.9 Juli 1898te Dodrecht,
op proefschrift met stellingen, getiteld: „Bodemkunde en bodemkarteering, inhoofdzaak vanWageningen enomgeving", op25 Maart
1936.
Promotor: Prof. D r .Ir.C.H . EDELMAN.
HENDRIK JURIAAN SCHOPHUYS, geb.4 Maart 1904te Bandoeng,
op proefschrift met stellingen, getiteld: „Het stroomgebied vande
Barito, landbouwkundige kenschets en landbouwvoorlichting", op
2 April 1936.
Promotor: Prof. J.E. VAN DER STOK.
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JAN BERNARD HENDRIK IJDO, geb.17December 1908te 's-Gravenhage, op proefschrift met stellingen, getiteld: „De invloed der bemesting op het Carotine- en Vitamine C-gehalte van de plant", op
5 Juni1936.
Promotor: Prof. Dr. G. GRIJNS.
WILLEM FEEKES, geb.27 December 1907te Meester Cornelis, op
proefschrift metstellingen,getiteld:„Deontwikkelingvandenatuurlijke vegetatie in de Wieringermeer-polder, de eerste groote droogmakerij vandeZuiderzee", op9Juli1936.
Promotor: Prof. Dr.J. JESWIET.

13. BIJZONDERE CURSUSSEN EN VOORDRACHTEN
Gedurende het studiejaar 1935—1936 werden de volgende bijzondere cursussen gegeven:
Prof. Ir.A.M. SPRENGER . . . . . . . . . . . . . . . . . Fruitteelt.
Prof.Dr.M.J. VAN UVEN . . . . . . . . . . . . . . . . Bijzondere onderwerpen uit de wiskundige statistiek.
Dr. Ir. J. T. P. BIJHOUWER te IJmuiden . . . . Tuinarchitectuur en
tuinkunst.
L. VAN GIERSBERGEN, rijksbijenteeltconsulent
te Wageningen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bijenteelt.
Dr. C.J. J. VANHALL teBaarn.
. . . . . . . . Rubbercultuur.
Ir. C. KOEMAN, rijkstuinbouwconsulent te
Aalsmeer . . . . . . . . . . . . . . .
Bloementeelt.
Ir.H.G.A. LEIGNES BAKHOVENte 's-Gravenhage . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voedingsleer.
Ir. C. P H . MOERLANDS, rijkstuinbouwconsulentteBoskoop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boomteelt.
Ir. J. M. RIEMENS, rijkstuinbouwconsulent te
's-Gravenhage
Groententeelt.
J. LE ROY teArnhem...
Eerste hulp bij ongevallen en beroepshygiëne.
Ir. J.G. TUKKER, rijkspluimveeteeltconsulent
te Beekbergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pluimveeteelt.
Ir. A. SCHWEIZER te 's-Gravenhage . . . . . . . . . Technologie derrietsuikerbereiding.
Ir. K. VOLKERSZ, rijkstuinbouwconsulent te
Lisse
Bloembollenteelt.
Prof. L. VAN VUUREN teUtrecht . . . . . . . . . . . Economische geografie.
Prof. Mr.Dr.H. WESTRA te Utrecht . . . . . . . Nederlandsen-Ind.
staats- en strafrecht.
Gedurende een gedeelte van het studiejaar werd het onderwijs in
demeteorologiegegevendoorProf.Dr.E.vanEVERDINGENteDeBilt,
het theoretisch onderwijs in de natuurkunde door Dr. Ir. A. J.
STARING te Wageningen, de colleges en practische oefeningen in de
microbiologie door den landbouwkundige Dr. Ir. K. T. WIERINGA
te Wageningen.

14. INTENDANCE-CURSUS
AandeLandbouwhoogeschool wordt jaarlijks gegeven een cursus
voor officieren, gedetacheerd aan deHoogereKrijgsschoolte's-Gravenhageomopgeleidtewordenvoorden intendance-dienst.
De cursusbegint 1 Maart eneindigt 1November vanhetloopende
jaar.
Aan dezen cursus wordt onderwijs gegeven door de volgende
heeren:
Prof. Dr.D. L. BAKKER:kennis vanveeen veeverpleging;
Dr. B.R.DEBRÜIJN: scheikundig onderzoek van levensmiddelen;
Prof. Ir. B.VAN DER BURG: zuivelbereiding;
Prof. Ir. H, K. H. A. MAYER GMELIN: plantkunde; akkerbouw en
kennis van landbouwproducten;
Prof. Dr. Ir. G. MINDERHOUD: landbouwaardrijkskunde en landbouwstatistieken van Nederland;
Prof. Dr.W.K. J. ROEPKE: dierkunde;
Prof. J. E. VAN DER STOK: Oost-Indische landbouw.
Wegens ziekte van Prof. BAKKER werden de lessen in de kennis
vanvee en veeverpleging van1Maart tot 1 April 1936gegeven door
den heer C. VAN GINKEL, dierenarts te Wageningen.
De cursus wordt gevolgd door den lsten luitenant der artillerie
J.P.DEHINGH, denlsten luitenant derinfanterie J.J. ZOMER, beiden
van de Koninklijke Landmacht en den kapitein der infanterie van
het Koninklijke Nederlandsch-Indische leger B.R. KAMPMAN.
15. OVERZICHT VANDE GEDURENDE HET STUDIEJAAR
1935/1936 TOEGEKENDE STUDIEBEURZEN EN
STUDIETOELAGEN
Studiebeurzen ingevolge artikel 12van de wet tot regeling van
het hooger landbouwonderwijs
9
Studietoelagen aan studenten, diezichverbinden later alsadspirant-houtvesterinstaatsdienstnaarNederlandsch-Indiëtegaan 31

II
STAAT VAN DE LANDBOUWHOOGESCHOOL
BIJ DEN AANVANG VAN HET STUDIEJAAR
1936-1937

COLLEGE VAN CURATOREN
Jaar van
aanvaarding
JHR. S. VAN CITTERS,Brummen, Voorzitter
D R . H. J. LOVINK, s-Gravenhage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J. M.A. WIJNAENDTS VAN RESANDT, Wageningen.
D R . E. VAN WELDEREN BARON RENGERS, IJsbrechtum
Mr. A. I. M. J. BARON VAN WIJNBERGEN, Utrecht.

1918
1918
1923
1927
1936

SECRETARIS VAN CURATOREN
M R . F. FLORSCHÜTZ, Velp (G.)

1918

RECTOR-MAGNIFICUS
Dr. H. M. QUANJER.

SECRETARIS VAN DEN SENAAT
Dr. E. REINDERS.

COLLEGE VAN RECTOR-MAGNIFICUS EN ASSESSOREN
Dr. H. M. QUANJER, Voorzitter.
Dr. H. A. J. M. BEEKMAN, Secretaris.
Ir. C. BROEKEMA.

Ill
HOOGLEERAREN
Benoeming
te Wageningen
Dr. D . L . BAKKER

.

1921

De veeteeltwetenschap.
Dr. H . A. J. M . BEEKMAN

1921

De houtmeetkunde, boschrenterekening, boschbedrijfsregeling en de houtteelt en boschbescherming in de
tropen
T. J. BEZEMER

1898

D e volkenkunde van Ned. Indië en de Indische talen.
Dr. A. H . BLAAUW

1917

Bijzondere onderwerpen uit de plantenphysiologie.
Ir. C. BROEKEMA

1923

De veredeling van landbouwgewassen.
Ir. B. VAN DER BÜRG

1913

De zuivelbereiding en de melkkunde.
Dr. Ir. C. H . EDELMAN

1933

De mineralogie, de petrologie, de geologie en de agrogeologie.
D e physiologie der dieren.
Dr. J. A. H O N I N G

1920

De algemeene erfelijkheidsleer van plant en dier.
Dipl. Ing. J. HUDIG

1928

D e scheikunde en de bemestingsleer.
Ir. J. H . JAGER GERLINGS

1933

De boschbouw.
Dr. J. JESWIET

1925

D e plantensystematiek, dendrologie en plantengeografie.
Ir. H . K. H . A. MAYER GMELIN

1920

De landbouwplantenteelt.
Dr. W . C. MEES R . A Z N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1922

D e staathuishoudkunde, de statistiek en het Nederlandsch agrarisch recht.
Dr. Ir. G. MINDERHOUD

1927

De landhuishoudkunde.
Dr. Ir. S. C. J. OLIVIER

1909

De scheikunde.
Dr. J . A , PRINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1936

D e natuurkunde, meteorologie en klimatologie.
Dr. H . M . QUANJER

De plantenziektenkunde.

1909
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Dr. E. REINDERS

1923

De plantkunde.
Dr. W. K. J. ROEPKE

1919

Het dierkundige deel der plantenziektenkunde.
A-s1+ J• OJVLXI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • +• • • • • • • • • • • •

De microbiologie.
Ir. A. M. SPRENGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De algemeene grondslagen van de teelt der tuinbouwgewassen.
J. E. VAN DER STOK

X^s~J\)

1917
1925

De tropische landbouw.
Ir. J. H. THAL LARSEN

1919

Dehydraulica,tropischecultuurtechniek en -boschbouwarchitectuur.
Dr. M. J. VAN UVEN

1913

De wiskunde.
De landbouwwerktuigen, de afwatering van den bodem
en de polderbemaling.
**•T E lnrE C H E L

•• • •+• • » • •++• • • • • • • • . • • • • • • • •+• • • • . • • * •

X7Xl

De boschexploitatie, de boschhuishoudkunde en de Indische boschgeschiedenis
BUITENGEWONE HOOGLEERAREN
Ir. J. ELEMA (Assen)
1913
De grondverbetering.
Dr.J.J. VANLOGHEM(J.J.Viottastraat23,Amsterdam (Z.)).. 1919
De tropische hygiëne.
Mr. A. NEIJTZELLDEWILDE (Frankenslag313,'s-Gravenhage) 1935
Dekolonialelandhuishoudkunde enhet Indisch agrarisch
recht.
Dr. E. VAN SLOGTEREN (Heemstede)
1925
Bijzondere deelen der plantenziektenkunde.
BIJZONDER HOOGLEERAAR,
aangesteld door de stichting „Fonds ten behoeve van de opleiding
van suikergeëmployeerden" (Curatorium: Mr. D. FOCK, Minister
van Staat (Voorzitter);Dr. J. C. KONINGSBERGER, oud-Minister van
Koloniën; Mr. A. J. A. A. BARON VAN HEEMSTRA, oud-Gouverneur
vanSuriname),
Dr.J.M. GEERTS(VanStolkweg 11,'s-Gravenhage)
1931
De cultuur van het suikerriet.
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OUD-HOOGLEERAREN, LEDEN VAN DEN SENAAT
Jaarvan
aftreding
Dr. Ir. L. BROEKEMA*)

1921

Dr. G. GRIJNS, Wageningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1935

LECTOREN
Benoeming
te Wageningen
H. J. VANHOUTEN

1919

De landbouwarchitectuur.
Het landmeten en waterpassen.
Ir. M. W. POLAK

1914

De werktuigkunde en het werktuigkundig teekenen.
Het handteekenen.
Dr. H. J. C. TENDELOO

1931

De scheikunde.
Dr. Ir. R. VERSCHUUR

1909

Hoofdstukken uit de technologie.

DOCENTEN
Dr. Ir.J. T. P. BIJHOUWER (IJmuiden). De tuinarchitectuur en
tuinkunst.
L. VAN GIERSBERGEN (Wageningen). De bijenteelt.
Ir. C.KOEMAN (Aalsmeer). De bloementeelt.
Ir. H.G.A.LEIGNES BAKHOVEN ('s-Gravenhage). De voedingsleer.
Ir. C.P H . MOERLANDS (Boskoop). De boomteelt.
Ir. J. M. RIEMENS ('s-Gravenhage). De groententeelt.
J. LE ROY (Colenbranderstraat 10,Arnhem).Deverbandleer.
Ir. A. SCHWEIZER ('s-Gravenhage). De technologie der rietsuikerbereiding.
Ir.J.G. TUKKER (Beekbergen). De pluimveeteelt.
Ir. K. VOLKERSZ(Lisse).De bloembollenteelt.
Prof. L. VAN VUUREN (Utrecht). De economische geografie.
Prof. Mr. Dr. H. WESTRA (Utrecht). Het Nederlandsch-Indisch
staats- en strafrecht.
*) Overleden 17November1936.
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WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL TER ASSISTENTIE
Dr. Dipl. Ing. G. BERGER, scheikundige bij organische scheikunde.
Mej. Dr. A. M. HARTSEMA, plantkundige bij plantenphysiologie.
Ir. C. A. KOPPEJAN, scheikundige bij suivelbereiding.
Dr. H. A.A. VAN DER LEK, plantkundige bij tuinbouwplantenteelt.
Mej. I. LUYTEN, plantkundige bij plantenphysiologie.
Dr. Ir.J. G. OSSEWAARDE,landbouwkundige bij tropische landbouwplantenteelt.
Dr. Ir. K. T. WIERINGA, landbouwkundige bij microbiologie.
Ir. K. BOSMA, vast-assistent bij veeteelt.
J. H. VAN MECHELEN, vast-assistent bij boschbouwarchitectuur, bevloeiïng en weg- en waterbouwkunde.
Ir. E. W. B. VAN DEN MUYZENBERG, vast-assistent bij tuinbouwplantenteelt.
Ir. W. J. NIJVELD *),vast-assistent bij physiologie der dieren.
Dr. Ir. W. A. J. OUSTING, vast-assistent bij mineralogie en geologie.
Dr. R. PRAKKEN,vast-assistent bij erfelijkheidsleer.
Dr. Ir. P. SCHOORL, vast-assistent bij tuinbouwplantenteelt.
A. C. SCHÜFFELEN, vast-assistent bij landbouwscheikunde.
Dr. H. J. VENEMA, vast-assistent bij systematiek.
Dr. Ir. F. A. VAN BAREN, assistent bij mineralogie en geologie.
Dr. J. S. BUY 2 ), assistent bij physische en colloïdchemie.
Ir. A. M. CORNELISSEN 3 ), assistent bij landbouwscheikunde.
Dr. R. D. CROMMELIN, assistent bij mineralogie en geologie.
L. R. DIJKEMA 4 ), assistent bij plantkunde.
K. EBES, assistent bij plantkunde.
Mej. Dr. C. A. GOUWENTAK, assistente bij plantkunde.
J. A. HUYSKES, assistent bij plantkunde.
Ir. L. J. N. JONGMANS, assistent bij organische scheikunde.
D. I. LUTEYN, assistent bij physische en colloïdchemie.
Ir. E. G. MULDER, assistent bij microbiologie.
P. K. PEERLKAMP 6 ), assistent bij natuurkunde.
Ir. H. VAN REES6 ), assistent bij landbouwplantenteelt.
Ir. M. ROSANOFF, assistent bij landbouwscheikunde.
Ir. J. H. M. VAN STUIVENBERG,assistent bij tuinbouwplantenteelt.
Ir. H. VEENSTRA,assistent bij landbouwscheikunde.
Ir. J. VLIEGER, assistent bij systematiek.
x
2

) Benoemdmetingangvan2November1936.

) Benoemd met ingang van 1October 1936.
3
) Benoemd met ingang van 15 October 1936.
4
) Benoemd met ingang van 8 October 1936.
5
) Benoemd met ingang van 1October 1936.
6
) Opverzoek eervol ontslagen met ingang van 12 October 1936; met ingang
van 1December 1936 werd in deze functie benoemd Ir.D . DE WAAL.
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TECHNISCHE AMBTENAREN ENZ.
H. W. RENKEMA, technisch ambtenaar bij systematiek.
K. G. STAAL, zuiveltechnicus bij zuivelbereiding.
B. J. VAN TONGEREN, teekenaar-lithograaf bij plantenphysiologie.
PERSONEEL BIJ DE ADMINISTRATIE
Jhr. Ir. W. LAMAN T R I P , administrateur.
F. WIERINGA, hoofdambtenaar van administratie.
A. VAN SOLINGE Jr., ambtenaar van administratie.
PERSONEEL BIJ HET SECRETARIAAT VAN DEN SENAAT
D. BOSMAN, hoofdambtenaar van administratie.
P. H. STRAATMAN, ambtenaar van administratie, tevens pedel.
C. T H . VAN WIJK, klerk.
BEAMBTEN
W. ZANDER, bedrijfsboer bij veeteelt.
P. GOEDT, tuinbaas bij plantenphysiologie.
Mej.A.J.B.WOLDA,bibliotheekbeambte bij tuinbouwplantenteelt.
H. DRIEVER, tuinman le kl. bij landbouwplantenteelt.
J. JANSEN, tuinman, tevens concierge,bij erfelijkheidsleer.
R. JANSEN, tuinman bij plantkunde.
H. DE WIT, timmerman.
K. BOUWMAN, analist Ie kl. bij organische scheikunde.
J. VAN DE PEPPEL AZN., analist Ie kl. bij zuivelbereiding.
Mej. C. C. M. SCHEERDER, analiste Ie kl. bij landbouwscheikunde.
H. ABCOUWER, amanuensis bij microbiologie.
C. VAN AGGELEN, amanuensis bij mineralogie en geologie.
A. W. BOUMAN, amanuensis bij physiologie der dieren.
S. DOUMA, amanuensis bij veeteelt, anatomie, ziekten- en geneesleer der huisdieren.
A. G. EYMERS, amanuensis bij landbouwplantenteelt.
W. GEURTSEN, amanuensis bij landbouwscheikunde.
J. W. GREVERS, amanuensis bij tuinbouwplantenteelt.
M. VAN HARN, amanuensis bij plantenphysiologie.
P. DEN HARTOG, amanuensis bij tropische landbouwplantenteelt.
W. G. VAN DEN HOEK, amanuensis bij landmeten.
C. A. HOLEWIJN, amanuensis bij weg- en waterbouwkunde.
A. J. HOOGSTEDE, concierge (aula).
8*
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J. HOUTLOSSER, amanuensis, tevens concierge, bij microbiologie.
E. J. JANSEN, amanuensis bij landbouwscheikunde.
R. J. DE JONG, amanuensis bij organische scheikunde.
M. LOOIJEN, amanuensis bij natuurkunde.
C. T. VAN DER MEES, amanuensis bij microbiologie.
F. P. OOSTENDORP, amanuensis, tevens concierge, bij systematiek.
C. J. VAN DE PEPPEL, amanuensis bij erfelijkheidsleer.
P.A. ROMEYN, concierge (hoofdgebouw).
J. ROZEBOOM, amanuensis, tevens concierge, (Duivendaal en hulpgebouw).
J. J. SCHIK, amanuensis bij plantenphysiologie.
B. W. SMIT, amanuensis bij plantkunde.
J. M. J. SMIT, amanuensis bij plantkunde.
. . . . . . . . . amanuensis bij landmeten.
J. A. F. ZANDERS, amanuensis bij technologie.
D. J. VAN ZANTWIJK, amanuensis bij natuurkunde.
BIBLIOTHEEK, INSTITUTEN EN ARBORETUM
A. BIBLIOTHEEK
Dr. H. N. KOOIMAN, bibliothecaris.
Dr. H .C. A. MULLER, assistent.
Mej.M.J. MULDER,technisch ambtenaar.
J. H. H. SÖTEBEER, ambtenaar van administratie.
J. RUSSCHER, bibliotheekbeambtfe.
C. STOORVOGEL, bibliotheekbeambte.
Th. J. IJWEMA, bibliotheekbeambte.
C. B. BRUSSEN, amanuensis.
B. INSTITUUT VOOR LANDBOUWWERKTUIGEN EN
-GEBOUWEN
Prof. Ir. M. F. VISSER, directeur.
Ir. Y. BROUWERS, rijkslandbouwingenieur.
Ir. M. W. POLAK, rijkslandbouwingenieur.
H. J. VAN HOUTEN, rijkslandbouwarchitect.
W. L. F. L. HEIDEMA, bouwkundig teekenaar.
P. A. KUIPERS, bouwkundig teekenaar.
V. J. FRIES, werkmeester-monteur, tevens concierge.
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C. INSTITUUT VOOR PHYTOPATHOLOGIE
LABORATORIUM VOOR MYCOLOGIE EN AARDAPPELONDERZOEK

Prof.Dr.H. M. QUANJER, beheerder.
Mej. H. L. G. DEBRUIJN, plantkundige.
Dr. Ir. H. VAN VLOTEN, phytopatholoog.
Dr. A.J.P. OORT, vast-assistent.
Ir. A. ROZENDAAL, assistent.
J. VAN DEPEPPEL B.WZN., amanuensis, tevens concierge.
J. BOEKHORST, amanuensis.
J. ZANDER, tuinman Ie klasse.
LABORATORIUM VOOR ENTOMOLOGIE

Prof. Dr.W.K. J. ROEPKE, beheerder.
Dr. D.C. GEIJSKES,assistent.
H. KOORNNEEF, assistent.
N. CORSTANJE x ), amanuensis.
H. SIKKEMA, amanuensis.
LABORATORIUM VOOR BLOEMBOLLENONDERZOEK TE LISSE

Prof. Dr. E. VAN SLOGTEREN, beheerder.
Dr. J. J. BEIJER, plantkundige.
Dr. L. ALGERA,assistent.
J. D. BAKKER, technisch ambtenaar.
D. INSTITUUT VOOR VEREDELING VAN LANDBOUWGEWASSEN
Prof. Ir. C. BROEKEMA, directeur.
Dr. A.E.H.R.BOONSTRA, plantkundige.
Dr. M. J. SIRKS, plantkundige.
Ir. J.K. GROENEWOLT, vast-assistent.
Dr. H. DE HAAN, assistent.
Ir. R.P. LAMMERS, assistent.
P. FOLMER, bedrijfsboer.
Sj. BEKIUS, tuinbaas.
J. C.J. VANSCHUYLENBORGH, schrijver 2eklasse.
J. W. HAKSTEGE, amanuensis, tevens concierge.
l

) Benoemdmetingangvan 1 October1936.
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E. INSTITUUT VOORBOSCHBOUWKUNDIG ONDERZOEK
AFDEELING BOSCHEXPLOITATIE EN BOSCHHUISHOUDKUNDE

Prof, A. TE WECHEL, beheerder.
Dr. J. R. BEVERSLUIS, landbouwkundige.
H. A. RrGHOLT, amanuensis.
E. STACHHOUWER,. amanuensis.
AFDEELING BOSCHBEDRIJFSREGELING, BOSCHBEDRIJFSECONOMIE, HOUTMEETKUNDE EN HOUTTEEL T EN
BOSCHBESCHERMING IN DE TROPEN

Prof. Dr. H. A. J.M. BEEKMAN, beheerder.
Ir. W. HoRSTING, assistent 1).
A. H. L. BAHLER, technisch ambtenaar.
K. BOSMAN, technisch ambtenaar.
G. E. GREEVE, amanuensis.
AFDEELING HOUTTEEL T EN BOSCHBESCHERMING IN DE
GEMATIGDE LUCHTSTREKEN

Prof. Ir. J. H. ]AGER GERLINGS, beheerder.
CHR. BEUMER, amanuensis.

F. ARBORETUM
Prof. Dr. J. ]ESWIET, directeur.
E. M. KREUZEN, tuinbaas.
J. F RERIKS, tuinman 1e kl.
1)

Benoemd met ingang van 19 October 1936.
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PLATTEGR ND VAN WAGENINGEN MET AANDUIDING VAN DE GEBOUWEN
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Hoofdgebouw: administrafie, landbouwplantenteelt, land- en volkenkunde, scheikunde, trop.
cultuurtechniek,werktuigkunde,natuurteekenen.
Aula en Bibliotheek.
Physiologie der dieren en trop. landbouw.
N atuurkunde, aardkunde.
V eeteelt.
Landbouwwerktuigen.
Plantensystematiek en entomologie.
Plantkunde.
Boschbouw.
Plantenphysiologie.
Microbiologie.
Landmeten.
Zuivelbereiding.
Tuinbouwplantenteelt.
Mycologie.
V eredeling van landbouwgewassen.
Technologie.
Hulpgebouw.
Erfelijkheidsleer.
Landbouwscheikunde.
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GEBOUWEN EN TERREINEN
De Aula der Landbouwhoogeschool is gelegen aan den Rijksstraatweg Ia. In <lit gebouw hebben de Curatoren hunne werk- en
vergaderlokalen. Achter de Aula vindt men de Bibliotheek.
In het hoofdgebouw, Heerenstraat no 18, bevinden zich: de kamer
van den Rector-magnificus, de senaatskamer, het secretariaat van
den senaat, het bureau van administratie, de laboratoria en de collegezalen voor landbouwplantenteelt, tropische cultuurtechniek en werktuigkunde, de verzameling ethnografica, de collegezaal voor Indische
volkenkunde en Indische talen en de lokalen voor natuurteekenen:
In dit gebouw warden mede de colleges gegeven in economische
geographie, tuinarchitectuur en tuinkunst en beroepshygiene.
In den Noorde!ijken zijvleugel, Heerenstraat no 20, is gehuisvest het
laboratorium voor physische en colloid-chemie, in den Zuidelijken
zijvleugel, Heerenstraat no 16, <lat voor organische chemie.
In het hulpgebouw, Duivendaalsche laan no 9a, warden de col.leges gegeven in: wiskunde, staathuishoudkunde, sociale statistiek,
koloniale landhuishoudkunde, Indisch staatsrecht, agrarisch recht en
grondverbetering.
In het gebouw Duivendaalsche laan no 2 zijn gevestigd het laboratorium voor natuurkunde en meteorologie en <lat voor mineralogie,
geologie en agrogeologie (met bijbehoorend museum); in het gebouw
Duivendaalsche laan no 1 bevinden zich op de bovenverdieping de
collegezaal, verzamelingen en werkruimten voor tropische landbouwplantenteelt, terwijl in de benedenverdieping het laboratorium
voor physiologie der dieren is gehuisvest.
Op de terreinen achter <lit gebouw bevinden zich kassen voor
tropische cultures.
Mede aan de Duivendaalsche laan is gelegen het laboratorium
voor veeteelt met museum. Deze afdee!ing heeft tevens de beschik.king over enkele bijgebouwen, vroeger behoorende tot de boerderij
,,Duivendaal"•. De weiden voor de afdeeling veeteelt in totaal
± 31 ha, zijn gedeeltelijk gelegen in de onmiddellijke nabijheid van
de veestallen aan de Duivendaalsche laan.
In de oude boerderij ,,Duivendaal" zijn enkele lokaliteiten ingericht voor de bereiding van zuivelproducten.
Het gebouw Duivendaalsche laan no 7 bevat de collegezaal voor
landbouwwerktuigen en cultuurtechniek en onderzoekings- en
demonstratie-ruimten voor landbouwwerktuigen; achter <lit gebouw
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staat een tijdelijke machineloods, waarin tevens de kantoren gevestigd
zijn van het ,,Instituut voor landbouwwerktuigen en -gebouwen".
Het gebouw ,,Hinkeloord", Rijksstraatweg no. 64, met tuin, staat
ter beschikking van de drie hoogleeraren in de boschbouwwetenschappen.
In ,,De Valk", Rijksstraatweg no. 53a, is de afdeeling landmeten en
waterpassen ondergebracht. Achter dit gebouw zijn het laboratorium
voor erfelijkheidsleer, zijne proefterreinen en kassen gelegen.
Het laboratorium voor plantenphysiologisch onderzoek, waarin
tevens de hoogleeraar in landhuishoudkunde voor zijne colleges gastvrijheid vindt, is gevestigd in het gebouw Rijksstraatweg no. 72. Rond
dit gebouw vindt men de proeftuinen met kassen voor plantenphysiologie, aan welke terreinen zich aansluit het laboratorium voor
microbiologie, Rijksstraatweg no. 76, met zijne proefvelden en
kassen.
Tegenover de afdeelingen voor plantenphysiologie en microbiologie is aan den Rijksstraatweg gelegen het arboretum. Te midden
daarvan bevindt zich het gebouw voor de afdeelingen plantensystematiek, dendrologie en plantengeografie (benedenverdieping)
en entomologie (bovenverdieping), waarvan mede gebruik wordt
gemaakt voor de colleges in groententeelt, boomteelt, bloementeelt,
bloembollenteelt en bijenteelt.
Het laboratorium voor plantkunde bevindt zich aan de Arboretumlaan no. 4.
Het laboratorium voor landbouwscheikunde is, met zijne proefvelden, gelegen aan den Diedenweg no, 14.
De afdeeling tuinbouwplantenteelt beschikt over een laboratorium,
Haagsteeg no. 3, een bedrijfsgebouw en een proeftuin groot ± 7 H.A.
Hiertegenover (Binnenhaven no. 4) vindt men het laboratorium
voor plantenziektenkunde (mycologie en aardappelonderzoek) met
proefterreinen en kassen.
Het ,;Instituut voor veredeling van landbouwgewassen" is gevestigd in het gebouw Nude no. 36b, bestaande uit laboratorium en
graanschuur. Dit instituut beschikt voorts over de boerderij ,,Het
Groenewoud", groot ruim 46 H.A. in de Nude.
Het laboratorium voor zuivelbereiding is gevestigd in de gebouwen
Heerenstraat no. 23 en 25, dat voor technologie in het gebouw
Heerenstraat no. 2L

BEURZEN EN TOELAGEN
A. STUDIEBEURZEN EN -SUBSIDIES.

Aangaande rijksstudiebeurzen en -subsidies voor buitenlandsche
studiereizen aan studenten der Landbouwhoogeschool wordt in
artikel 12 der wet tot regeling van het hooger landbouwonderwijs
bepaald, dat er telken jare voor de Landbouwhoogeschool een
bedrag van ten hoogste f3000.— van rijkswege kan worden beschikbaar gesteld, ten einde daaruit, op voordracht van Curatoren,
aan studeerenden gelden voor het ondernemen van een buitenlandsche studiereis te verstrekken, en een bedrag van ten hoogste
f 2400.—om,voor zooveelnoodig,aanonvermogende studenten van
buitengewonen aanleg beurzen, ten bedrage van hoogstens f800.—
per jaar, toe te kennen.
B. TOELAGEN AAN HEN, DIE IN OPLEIDING ZIJN VOOR DE BETREKKING
VAN HOUTVESTER BIJ DEN DIENST VAN HET BOSCHWEZEN IN
NEDERLANDSCH-INDIË.

Onder het genot van eene studietoelage van f41.50 's maands
kanjaarlijkseenaantaljongeliedeninopleidinggenomenwordenvoor
de betrekking van houtvester bij den dienst van het boschwezen in
Nederlandsch-Indië. Tijdens deaan deze opleidingverbonden detacheeringen zal de studietoelage worden verhoogd tot f 110.—
's maands.
Voor deze aanwijzing komen in aanmerking voor den kolonialen
boschbouw studeerenden, die met goed gevolg het propaedeutisch
examen aan de Landbouwhoogeschool hebben afgelegd en die overigens aan de te stellen eischen voldoen.
C. TOELAGEN AAN HEN, DIE IN OPLEIDING ZIJN VOOR DE BETREKKING
VANAGROGEOLOOGBIJ DENDIENSTVANDEN MIJNBOUW
IN NEDERLANDSCH-INDlS.

Aan hen, dievoor dehierbedoelde betrekking in opleiding worden
genomen, kan als tegemoetkoming in de studiekosten eene toelage
worden toegekend naar reden van f 1000.—' 's jaars. Indien daartoe
termenworden gevonden,kunnen decollegegeldenvan de adspirantagrogeologen geheel of gedeeltelijk voor rekening van den lande
worden vergoed.
Het is niet waarschijnlijk, dat in de naaste toekomst nieuwe adspirant-agrogeologen aangewezen zullen worden.
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FONDSEN
FONDS TEN BEHOEVE VAN DE OPLEIDING VANSUIKERGEËMPLOYEERDEN.

De stichting heeft ten doel de bevordering van de wetenschappelijke en practische opleidingvan geëmployeerden voor de Javasuikerindustrie, welk doel zij tracht te bereiken door het vestigen bij de
Landbouwhoogeschool te Wageningen van een of meer bijzondere
leerstoelen in diestudievakken,waarvande kennisvoor geëmployeerden bij de Javasuikerindustrie van belang kan worden geacht, door
het doen houden van reeksen wetenschappelijke voordrachten over
onderwerpen, verband houdende met de kennis van de Javasuikerindustrie en van Nederlandsen-Indië in het algemeen, door het
stichten van beurzen enz.
De Raad van Bestuur wordt gevormd door deHeeren:Mr.W. G.
F. JONGEJAN, Voorzitter van den Bond van Eigenaren van Nederlandsen-Indische Suikerondernemingen (Voorzitter), Mr. A. W.
HARTMAN, Ondervoorzitter van den Bondvan Eigenaren van Nederlandsch-Indische Suikerondernemingen (waarnemend-Voorzitter),
A. A. PAUW, Directeur der Nederlandsche Handelmaatschappij,
A.VANDEREYK, Directeur der Handelsvereniging „Amsterdam",
W. LABOHM, Directeur der Koloniale Bank, Mr. W. A. VAN EMDEN,
Directeur van de Cultuurmaatschappij der Vorstenlanden, W.A.
TERWOGT, Directeur der Vereenigde Klattensche Cultuurmaatschappijen, P.ESCHAUZIER, Directeur van de Maatschappij tot Exploitatiedersuikerondernemingen Sentanen-lor,BrangkalenDinoyo,
Jhr. Mr. H. A. QUARLES VAN UFFORD, Secretarisvan den Bond van
Eigenaren van Nederlandsen-IndischeSuikerondernemingen (Secretaris).
FONDS LANDBOUW EXPORT BUREAU 1916/1918.

De stichting „Fonds Landbouw Export Bureau 1916/1918"
werd in het leven geroepen door het Landbouw Export Bureau in
liquidatie. Het doel der stichting is de bevordering van de landbouwwetenschap enaanverwantehandelswetenschap inhaargeheelen
omvang. Zij tracht dit doel te bereiken door het uitschrijven van
prijsvragen» het bekostigen van studiereizen, het steunen van wetenschappelijke instellingen of onderzoekingen, het bezorgen van wetenschappelijke uitgaven enz.
Een Raad van Commissarissen wordt gevormd door die leden van
het Collegevan Curatoren der Landbouwhoogeschool, diezich daartoebereid verklaren.
Hetbestuur derstichtingbestaatuitdeHoogleeraren en oud-Hoogleeraren, Jeden van den Senaat, voor zooverre zij zich bereid verklaren die taak op zich te nemen.
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Met dedagelijksche leiding isbelast een Collegevan Directeuren.
In ditcollegehebben zitting:
Prof. Ir. M.F. VISSER, Voorzitter (plaatsvervangerProf.Dr.M.J.
VAN UVEN).

Prof. Ir. B. VANDER BURG, Secretaris-penningmeester (plaatsvervanger Prof. Dr.D.L. BAKKER).
Prof. A. TE WECHEL, Lid (plaatsvervanger Prof. Ir. H. K. H. A.
MAYER G M E L I N ) .

CURATOR-FONDS.

Dit fonds is gesticht door den heer J. SIBINGA MULDER, oudCurator derLandbouwhoogeschool. Hetdoel derstichtingisvolgens
artikel 2derstatuten: „het toekennen vanbelooningen, bestaande in
gouden eerepenningen, geslagen op den stempel der Landbouwhoogeschool, aan hen, die door de beantwoording van prijsvragen
op het gebied der landbouwwetenschap, volgens het oordeel van
het Collegevan Curatoren derLandbouwhoogeschool ofvanhen,aan
wie door bedoeld College de beoordeeling zalzijn overgelaten, eene
bijzondere onderscheidingwaardigzijn,en/ofhetverleenenvan financieelen steun of subsidiën aan personen van buitengewonen aanleg,
ten behoeve van de bestudeering van wetenschappelijke vraagstukken op landbouwgebied, zoowel hier te lande alsin NederlandschIndië,enhetfinancieel ondersteunen ofsubsidieeren vanstichtingen
of fondsen, dieeengelijk doel beoogen."
Het bestuur der stichting wordt gevormd door en het beheer
vanhetfondsisopgedragen aanhetCollegevanCuratoren der Landbouwhoogeschool.
HESSELINK

VAN

SUCHTELEN-FONDS.

Deze stichting, in hetleven geroepen door wijlen denheerMr.H.
F. HESSELINK VANSUCHTELEN,oud-Burgemeester vanWageningenen
oud-Curator derLandbouwhoogeschool, door eenhem ter gelegenheid vande herdenking zijner vijf en twintig-jarige ambtsvervulling
alsBurgemeester van Wageningen aangeboden som, heeft ten doel
den bloei van — en de studie aandeLandbouwhoogeschool te bevorderen, met alle middelen, die haar bestuur daartoe dienstig zal
oordeelen, zooals het verstrekken van geldelijken steun aan jongelieden van bijzonderen aanleg en ijver, die het onderwijs aan de
Landbouwhoogeschool wenschen tegenieten, doch diezelveofwier
ouders of verzorgers niet in staat zijn de kosten daarvan te dragen,
alsmede aanhoogleeraren of studenten dier instelling bij belangrijke
onderzoekingen, bij de uitgave van omvangrijke publicatiën, of bij
aanschaffing van bepaald noodige, kostbare instrumenten, boeken,
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enz,, of wej door bij het verbinden aan de hoogeschool van voor
haar onmisbare docenten, waarvoor vanrijkswege niet de vereischte
gelden zijnteverkrijgen,ofbijhetuitnoodigenvanbekende geleerden
tot het houden van voordrachten, lezingenenz.,steun te verkenen.
Het bestuur dezer stichting bestaat uit:
Prof.A.TEIWECHEL, Wageningen, Voorzitter.
Prof. Ir. Ci BROEKEMA, „
Secretaris.
G. H. MEIER,
„
Penningmeester.
A. L. VAN BEÜSEKOM, Hilversum 1T ,
T n P •• L

ni

•

J. H. STOCKER, Wageningen

!• L e d e n .
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STARINGFONDS.

Dit fonds, ingesteld tot blijvende gedachtenis aan wijlen Dr.
W. C. H. STARING, is bestemd tot het aanmoedigen en bevorderen
van landbouwstudie, door het toekennen van bijdragen aan studeerenden voor Nederlandschen landbouw, Nederlandschen boschbouw en tuinbouw, tot ondersteuning in dekosten hunner studie.
Het curatorium van dit fonds iaals volgt samengesteld:
Mr. A. GHA. RIDDER VANRAPPARD, Velp (Gld.), Voorzitter.
. . . . . . . . . . . Secretaris-penningmeester.
W. H. STARING,Dordrecht, Lid.
BROEKEMAFONDS.

Dit fonds, datdoordenNederlandschenlandbouwwerd bijeengebrachttergelegenheid vanhetaftreden vanProf.Dr.Ir.L.BROEKEMA
als Hoogleeraar aande landbouwhoogeschool, heeft ten doel debevorderingvandeLandbouwplantenteelt, inhetbijzondervandeveredeling derlandbouwgewassen in Nederland. Destichting tracht dit
doel te bereiken o.a. door het verschaffen van eene toelage aan studeerendenaandeLandbouwhoogeschoolvoorhetdoenvaneenstudiereisophetgebiedderplantenteelt.Aanvragen,dieschriftelijk behoorentewordeningediend,wordenbehandeldindejaarvergaderingvan
regenten, diealsregel inApril gehouden wordt. Zij,dieeene toelage
van het fonds genieten, moeten zich verplichten eenverslag vande
wijze, waarop dezeisbesteed, aanderegenten uittebrengen enzich
bereid verklaren de verkregen resultaten, voorzoover regenten dit
wenschen, voor eventueele publicatie af te staan of op andere wijze
terkennigvanbelanghebbenden tebrengen.
Voorzitter:
Secretaris: Prof. Ir. C. BROEKEMA, Wageningen.

